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“Mentre estigui buida, hi farem
coses. Però el dia que m’ensenyin
un paper que demostri que volen
començar obres, no tindrem cap
problema en marxar”. Aquesta és
la conclusió dels okupes que, des de
fa tres setmanes, s’han instal·lat als
edificis de l’antiga Tenería Moderna
Franco Española, tancada el 2007. 

El 15 de gener, un representant
del grup immobiliari Sacresa, pro-
pietari de les antigues instal·lacions
de la fàbrica, va presentar una de-
núncia per ocupació il·legal als
Mossos d’Esquadra i, posterior-
ment, a la Policia Local. Feia uns
dies, que un vintena de joves havien
iniciat la neteja d’alguns espais per
anar-hi a viure. Els Mossos d’Esqua-
dra indiquen que s’hi van personar
el dia 14 per un requeriment i van
identificar dos dels ocupants.

De tota manera, ja feia temps,
que a l’antiga pelletera s’hi entrava,

alguns per fer grafits i d’altres, per
patinar-hi. Fins i tot, a una de les
naus s’ha instal·lat una pista
d’skate, amb rampes i graons. El
Pau, un dels okupes, explicava a
CONTRAPUNT que la intenció
dels joves és habilitar algunes es-
tances de l’antiga indústria adobera
per a acollir-hi tallers de serigrafia,

bijuteria, un espai d’ensinistrament
de gossos, bucs d’assaig i, fins i tot,
un petit taller mecànic, així com
fer-hi activitats culturals i cursos
oberts a tota la ciutadania.

L’estat de conservació dels dife-
rents edificis de la Tenería és do-
lent. Els okupes asseguren que hi
estan fent tasques de neteja. �

Uns joves okupen la Tenería i volen
habilitar-hi tallers per a creadors

� ACTUALITAT A L’ANTIGA PELLERIA | AL GENER VAN ENTRAR A LES ANTIGUES INSTAL·LACIONS

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� Sacresa va denunciar fa dies l’o-
cupació il·legal, “de seguida que
vam constatar que hi havia
gent”, indiquen fonts del grup im-
mobiliari. Les mateixes també as-
seguren que el principal motiu és
la preocupació per la seguretat en
el recinte. D’una banda, el fet que
la indústria es dediqués a l’adoba-
ment de pells pot suposar que en-
cara quedin productes tòxics. I, de
l’altra, “el mal estat de la fàbrica
fa témer que algú pugui prendre
mal per la caiguda d’un sostre o
algun altre element”. Per això,
Sacresa ha encarregat un informe
tècnic advertint dels riscos de l’o-
cupació. Amb tot, la firma assegu-
ra que els seus tècnics van fent se-
guiment dels edificis, en especial
dels catalogats, tot i que no hi ha
prevista cap intervenció, malgrat
que els elements decoratius estan
molt malmesos. Preguntats pel xa-
let de la direcció, fonts del grup as-
seguren que no té cap problema
estructural.

La Tenería forma part del Pla
de Millora Urbana de Can Prat,
que encara trigarà a desenvolupar-
se. “Tenim una idea de projecte,
però encara no està redactat. És
una operació a mig termini”. �

El propietari
assegura que
està preocupat
per la seguretat

EDIFICI CATALOGAT. Alguns ocupants són al xalet de la direcció �A.P.

El grup immobiliari Sacresa, propietari de les 
naus, ha denunciat l’entrada il·legal al recinte

Els okupes disposen de tres punts d’habitatge 
i una sala d’skate, i preveuen altres activitats

L’antiga fàbrica, construïda a

inicis del segle XX, està inclosa

al catàleg de patrimoni de

Mollet, no només pel valor

arquitectònic d’algunes de les

construccions, sinó també com a

símbol de la industrializació del

municipi. Els edificis que cal

mantenir, segons el catàleg, 

són: el xalet de l’antiga direcció

(1900), la nau industrial de 

façana a la via, dissenyada per

Sebastià Mayol (1914-17), la

xemeneia (1915), l’edifici de

Residència de treballadors i 

visitants (1890) i, a l’altra banda,

l’antiga Lefa (ara propietat

municipal i no afectada per 

l’okupació). Segons el catàleg,

cal netejar la xemeneia, refer les

cobertes i restaurar les façanes

dels edificis significatius, tot

seguint la composició existent.

PATRIMONI PROTEGIT

�La lentitud del procés i l’augment del preu
de l’habitatge van fer que les ocupacions 
creixessin als 90. El 1996 s’aprovava una llei
que la tipificava de delicte d’usurpació i 
permet el desallotjament sense previ avís.

INSPECCIONS PRÈVIES LEGISLACIÓ

LA POLICIA MUNICIPAL 
DEIA QUE NO HI VIVIA NINGÚ

�Consultada per CONTRAPUNT dimarts
de la setmana passada, la Policia
Municipal assegurava que n’estava fent el
seguiment i que ningú vivia a la Tenería,
que “hi entrava gent puntualment”.

L’OCUPACIÓ ESTÀ TIPIFICADA 
COM UN DELICTE D’USURPACIÓ

EN TRÀMIT

EL CAS ESTÀ EN MANS DEL
JUTJAT NÚMERO 3 DE MOLLET

�L’assumpte de l’ocupació de la Tenería es
troba en mans del jutjat d’Instrucció núm. 3
de Mollet. La magistrada que el porta, tot i
refusar fer declaracions, ha explicat que el
procés de resolució depén molt de cada cas.



Després que la setmana passada
comencessin els treballs d’amplia-
ció de l’oficina de Benestar Social
de Mollet, situada a l’edifici del
Casal Cultural, l’Ajuntament n’ha
demanat la paral·lització fins que
la Generalitat, promotora dels tre-
balls i llogatera de l’espai, no dispo-
si de la llicència d’obres que ha
d’atorgar el municipi. De fet, fa
uns dies s’iniciava una reforma que
ha estat reivindicada per, entre al-
tres, la Federació d’AV de Mollet,
que havia lamentat la manca d’es-
pai d’aquesta oficina i les incomo-
ditats que això suposava als usuaris. 

CONVENI AMB LA GENERALITAT

A l’octubre, la directora general
d’Acció Cívica de la Generalitat,
Violant Mascaró, anunciava un
acord entre la conselleria i el Casal
Cultural, pel qual el govern català
finança amb uns 40.000 euros les
obres. Els treballs consisteixen en
l’ampliació de l’oficina de Benestar
Social, que duplicarà el seu espai, i

en l’adequació de la sala gran del
Casal, reforma que s’ha d’executar
durant aquest any.

Ara, però, les obres s’han aturat
perquè, segons la regidora de Ges-
tió i Disciplina Urbanística, Mireia
Dionisio, “la Generalitat no ha
sol·licitat la llicència d’obres perti-
nent”, explica. Per la seva part, el
president del Casal Cultural, Albert

Adami, apunta que “es va comen-
çar perquè enteniem que pel tipus
de treballs només calia fer un assa-
bentat d’obra [comunicació d’o-
bres que no necessiten llicència
prèvia]”. Davant aquesta situació,
però, Adami ha reclamat que s’actui
“amb la màxima celeritat”.

Ara els interessats es troben a l’es-
pera que la Generalitat presenti a

l’Ajuntament la sol·licitud amb la
memòria corresponent. Un cop
lliurada, l’Ajuntament disposarà
d’un mes per donar resposta, tot i
que Dionisio ha assegurat que “es
farà el més ràpid possible”.

De moment, i mentre l’actual
Oficina de Benestar Social estigui
tancada, el servei es farà en una de
les sales del Casal Cultural.  �

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

� EQUIPAMENTS | LA SETMANA PASSADA COMENÇAVEN ELS TREBALLS A L’EDIFICI DEL CASAL CULTURAL

Les obres d’ampliació de l’oficina
de Benestar Social s’aturen

SOCIETAT
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A MOLLET, 1.128 PERSONES S’HAN BENEFICIAT DE LA BONIFICACIÓ EN LA TAXA D’ESCOMBRARIES PER L’ÚS DE LA DEIXALLERIA*

UN ATROPELLAMENT MORTAL A MOLLET   
PROVOCA RETARDS AL SERVEI DE RODALIES

� SUCCESSOS | INCIDENT A LA LÍNIA C-2 NORD 

� La línia 2 nord de Rodalies Renfe dimecres al vespre va patir retards de
fins a mitja hora a causa d’un atropellament mortal entre Mollet i
Montmeló. Els fets es van produir a les 19:24 h, i des d’aleshores i fins a
les 21.05 h es va circular en aquest tram per una via única.

L’OFICINA. La Generalitat lloga al Casal Cultural aquest espai per oferir el servei de Benestar Social � A.P.

� PARTICIPACIÓ

S’adjudica la
redacció de la
rehabilitació de
Can Pantiquet

L’estudi d’arquitectura Lloveras &
Soler serà l’encarregat de la redac-
ció del projecte d’obres de rehabi-
litació de les masies de Can Fle-
quer i Can Pantiquet, situades a
l’avinguda Gaudí. L’Ajuntament
de Mollet, que ha adjudicat aques-
ta redacció per un import de
148.872 euros, compta amb una
subvenció de 131.000 euros del
Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació. L’ajut
arriba a través de la Direcció Ge-
neral de Memòria Democràtica,
que preveu que aquest equipa-
ment formi part de la Xarxa d’es-
pais de memòria. Es preveu que
l’obra també compti amb una sub-
venció del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC).

CENTRE HISTÒRIC

L’objectiu de la rehabilitació de les
dues masies és ubicar-hi els centres
d’estudis de la ciutat, l’Arxiu Histò-
ric i el servei de publicacions. La
reforma inclou també un espai po-
livalent on poder fer actes, sales de
reunions i una sala de consultes de
l’arxiu, entre altres espais. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT
L’Ajuntament paral·litza l’ampliació a l’espera que la Generalitat sol·liciti la llicència preceptiva pertinent
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Després del cessament de Francisco
Amaya, un cop esgotats els cinc
anys al càrrec pels quals va ser triat,
l’Ajuntament ha inicat els tràmits
per a l’elecció del nou Síndic Perso-
ner o Síndica Personera de la ciutat. 

Segons l’alcalde, Josep Monràs,
la voluntat és nomenar un nou Sín-
dic “tan aviat com sigui possible,
però també amb el màxim con-
sens amb els grups municipals”.
És per això, que aquesta setmana es
preveïa iniciar reunions amb els di-
ferents portaveus per començar
“una discussió serena”, deia Mon-
ràs, que determini una persona de
màxim consens. Mentrestant, però,
les converses s’envoltaran de la mà-
xima discreció, per evitar que surti
el nom d’algú que finalment deci-
deixi no acceptar el càrrec. 

Per ser Síndic Personer és condi-
ció estar arrelat a la ciutat i no mili-
tar a cap partit polític, ni està lligat
laboralment a l’Ajuntament, així
com no fer carrera judicial, fiscal o
militar. El càrrec té caràcter gratuït.

Per al nomenament oficial del
Síndic Personer, cal que la Comis-
sió de Govern el proposi el candidat
al ple i que rebi el vot favorable de
tres cinquenes parts dels membres
de la corporació. Un cop triat, el de-
fensor del poble es relacionarà amb
l’Ajuntament per mitjà de la Comis-
sió de Govern, que haurà de ser in-
formada dels casos que rebi. �

� EL ‘DEFENSOR DEL POBLE’ DE MOLLET | PROCÉS DE TRIA

Els grups municipals inicien
converses per consensuar
el nou Síndic Personer

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

L’alcalde, Josep Monràs, assegura que el procés es farà amb la màxima celeritat

� MOLLET DEL VALLÈS. El GIRO
(rambla Pompeu Fabra, 1) acollirà
dissabte, a partir de les 9.30 h., una
jornada participativa per debatre i
reflexionar a l’entorn de l’estat de
la ciutat, que s’emmarca dins el
procés d’elaboració dels segon Pla
Estratègic de Mollet, que ha de de-
finir els eixos de desenvolupament

del municipi fins al 2025. 
L’acte, obert a tots els interessats

prèvia inscripció, completarà la
primera fase de diagnosi, que ha
sorgit del treball que han fet el
consell plenari i la comissió del
Pla, i de les aportacions de les per-
sones que s’han adreçat al web
www.plaestrategic.molletvalles.cat. �

Dissabte el Pla Estratègic
organitza un debat obert

� PARTICIPACIÓ CIUTADANA | PROCÉS D’ELABORACIÓ

� L’Ajuntament de Parets, amb el
suport de la Diputació, ha iniciat
els tràmits per posar en marxa un
Portal d’Entitats, amb l’objectiu
de facilitar a les associacions locals
la presència a Internet. El projecte
s’iniciarà amb un grup pilot de 10
entitats, que assistiran a un curs de
formació. El portal inclourà un di-
rectori, la tipologia de serveis que
ofereix l’entitat, l’agenda d’activi-
tats i un apartat de notícies. 

Parets crea un portal
d’entitats al seu web
institucional

� L’Ajuntament de Sant Fost ha
iniciat els tràmit per cobrir les pla-
ces de Jutge de Pau titular i su-
plent, davant la propera finalitza-
ció del mandat de Rafael Portillo,
nomenat el 2005. Un jutjat de
pau és un òrgan unipersonal que
té jurisdicció al terme municipal.
És el primer esglaó de l’aparell ju-
dicial i existeix en aquells munici-
pis en què no hi hagi Jutjats de
Primera Instància i Instrucció.

Es convoca la plaça
per substituir el Jutge
de Pau de Sant Fost

QUEIXES REBUDES EL 2008: 45

-Disciplina urbanística i obres: 12
Ex: Un ciutadà exposava que no estava d’acord amb la resposta rebuda a les sol·licituds
presentades al registre de l’Ajuntament, en les quals demanava una inspecció del seu
habitatge per tal de poder comprovar que patia greus molèsties per la instal·lació d’una
barbacoa al pati de l’habitatge del costat. L’administració informava que la barbacoa havia
estat construïda sis anys enrera, per la qual cosa no podia ser objecte de legalització. El
Síndic considerava que l’Ajuntament no havia vetllat per la legalitat urbanística i li recoma-
nava diligència davant aquest tipus de denúncies.

-Policia Municipal: 4
Ex: Una ciutadana va manifestar que havia trucat a la Policia per denunciar que la seva
àrea reservada per a l’aparcament de persones amb discapacitat estava ocupada per un
vehicle. La Policia va actuar imposant una multa, però la grua no va retirar el vehicle fins
al dia següent. El Síndic recomanava l’acompliment del servei de retirada de vehicles.

-Serveis Socials: 4
Ex: Un ciutadà exposava que no havia rebut resposta a la seva petició d’un ajut de menja-
dor escolar per al seu fill. L’Ajuntament va informar que recentment s’havia respost en una
data posterior a l’entrada de la queixa a l’interessat i de la motivació de la resolució notifi-

cada, la qual era desestimatòria per no tenir la puntuació suficient per tenir dret a l’ajut.

-Tributs i preus públics: 3
Ex: Un ciutadà va manifestar que el 2006 havia formulat una queixa en relació amb un
requeriment de deute efectuat per l’Organisme de Gestió Tributària per la manca de paga-
ment d’uns rebuts de subministrament d’aigua de l’empresa concessionària municipal.
L’habitatge al qual feia referència el deute no era de la seva propietat des de 1990, però
per error no havia donat de baixa el comptador. El 2008 l’interessat va rebre un requeri-
ment d’embargament de l’agència tributària. Actualment el Síndic està pendent de l’infor-
me corresponent.

-Personal i organització: 2
Ex: Una ciutadana va formular una queixa perquè, un cop superat el procés selectiu per
una plaça a l’Ajuntament, en la revisió mèdica li van fer constar que era apta amb limita-
cions, i que no havia rebut cap notificació de la resolució en la qual li denegaven el lloc de
treball. El Síndic considerava que hi havia un greuge en la tramitació de l’expedient del
procés selectiu i recordava el principi de no-discriminació.

-Altres: 16 Algunes traslladades al Síndic de Greuges.
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Si ja fa anys que la situació dels jut-
jats de Mollet és precària, en els
darrers temps “ha empitjorat”.
Així ho considera Sergi Gustau
Casares, jutge degà de Mollet, que
ha denunciat el “col·lapse per la
manca d’inversió en recursos per-
sonals i materials” que pateixen els
cinc tribunals molletans, que ate-
nen els assumptes de set municipis,
amb uns 104.000 habitants. 

La creació en els darrers temps
de nous delictes, associats, per
exemple, a les infraccions de tràn-
sit per velocitat excessiva i per con-
duir sense permís, entre altres, ha
provocat un creixement de casos
que, per contra, no han estat acom-
panyats d’un increment de pressu-
post. “Respecte l’any passat, en
una guàrdia s’han triplicat els ju-
dicis ràpids”, explica Casares que
opina que “el legislador no pot
crear delictes sense augmentar els
recursos als jutjats”. 

A més, el degà assegura que
aquests judicis ràpids, que s’haurien
de resoldre entre 15 dies i un mes,
s’estan senyalant pel setembre, amb
set mesos de demora. El magistrat
considera que s’hauria de triplicar el

pressupost de l’Administració de Jus-
tícia per “dignificar la funció dels
jutges que no podem atendre els
usuaris de manera eficaç amb els
actuals recursos”. 

La manca de pressupost que al·le-
ga l’administració, arriba al punt de
no cobrir les baixes dels funcionaris
i a reduir plantilla. En concret, a
Mollet s’ha suprimit una de les dues
places de funcionari del deganat, òr-
gan que té la funció de repartir l’en-
trada d’assumptes entre els cins jut-
jats, i que actualment funciona amb

una única persona “que té dret a
vacances i permisos”, diu Casares,
que denuncia que des del 8 de ge-
ner “no hi ha repartiment de ca-
sos, i, per tant, no arriben als jut-
jats i allarguen encara més els
retards acumulats”.  

JUTGES A LA VAGA

Davant la situació, tres dels cinc
magistrats titulars dels jutjats de pri-
mera instància i instrucció de Mollet
secundaran la vaga de jutges que, tot

i que encara no s’ha convocat oficial-
ment, es preveu per al 18 de febrer.
Segons Sergi Casares, jutge degà de
Mollet, el dia de l’aturada el magistat
de guàrdia “treballarà perquè ho
considera un servei mínim” i l’altre

que no s’hi adhereix farà un acte de
protesta. La convocatòria, que seria
la primera del col·lectiu de jutges a
l’Estat, és, segons Casares, “la conse-
qüència de la desídia històrica dels
polítics que hi ha hagut vers
l’Administració de Justícia”. �

� JUSTÍCIA | EL JUTGE DEGÀ DE MOLLET EXPOSA LA PRECARIETAT DEL SERVEI AL PARTIT JUDICIAL

Els jutjats de Mollet triguen set
mesos per celebrar un judici ràpid

� MOLLET DEL VALLÈS

LAURA ORTIZ

AL DESPATX. Casares dilluns al jutjat número 4 de Mollet � M. GARCIA

El magistrat Sergi G. Casares denuncia el “col·lapse” per manca d’inversió i dóna suport a la vaga del febrer

En un any s’han triplicat els
els assumptes que s’haurien
de resoldre en 15 dies com 
alcoholèmies o velocitat

Una de les reivindicacions del
col·lectiu judicial és la modernit-
zació dels mitjans amb què treba-
llen. “Funcionem amb sistemes
arcàics”, explica el jutge degà de
Mollet, Sergi Gustau Casares. En-
tre altres, són evidents les carèn-
cies en els sistemes telemàtics: els
ordinadors dels diferents jutjats
molletans no estan interconnec-
tats i, per tant, no poden compar-
tir informació, fet que provoca
una descoordinació que, en oca-
sions, porta conseqüències. 

Sense anar més lluny, aquest di-
lluns ni jutges ni funcionaris mo-
lletans no es van assabentar de la
presència al jutjat número 3, d’un
home imputat i sobre el que hi ha-
via un ordre de recerca i captura
dictada pel jutjat número 5, que es
troba al mateix edifici. L’home no
va ser detingut. �

Un imputat 
en recerca no 
és detingut per 
descoordinació

� MOLLET DEL VALLÈS

L.ORTIZ
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Amb l’objectiu de so-
lucionar “un dèficit
important de recolli-
da selectiva” al barri

de Col·legis Nous i, alhora, dignifi-
car l’eix comercial de Gaietà Vín-
zia, l’Ajuntament instal·larà deu
nous punts de recollida selectiva
soterrats. “Les àrees seran com les
actuals de La Vinyota i Gaietà
Ventalló, de manera que s’utilit-
zaran els mateixos camions adap-
tats”, explica la regidora de Medi
Ambient, Ester Safont.

El projecte és un dels que sub-
vencionarà l’Estat, per mitjà del
Fons Estatal d’Inversió Local i té
un pressupost d’1.000.843 euros. 

A banda de les cinc àrees de re-

collida al carrer Gaietà Vínzia, se
n’instal·laran cinc més seguint un
recorregut cap al parc de Can Mu-
là, baixant per Rafael Casanova i
fins a avinguda Llibertat (de mane-
ra que també n’hi hauran als barris
d’Estació de França i del Centre).
Cada punt de recollida disposarà
de cinc contenidors (rebuig, orgà-

nica, paper i cartró, vidre i enva-
sos). El sistema d’elevació dels de
rebuig i orgànica serà hidràulic i la
resta, de ploma.

Aquestes deu noves àrees, que es-
taran instal·lades abans de 2010, se
sumaran a les actuals, a la nova del
carrer Itàlia (Est. França) i a dues
més que hi haurà a La Vinyota. �

� OBRA FINANÇADA PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL (II) | APORTACIÓ D’1.000.843 EUROS

Vínzia farà la recollida selectiva
amb nous contenidors soterrats

� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

El projecte, que inclou deu punts, permetrà dignificar l’eix comercial i pal·liar l’actual dèficit d’àrees

� SERVEIS

Fecsa Endesa ha
renovat el centre
de transformació
de Martorelles

� MARTORELLES. Uns 2.500 clients
de Fecsa Endesa a Martorelles es
veuran beneficiats, segons la com-
panyia, pels treballs de reforma
tecnològica del centre de transfor-
mació al municipi. L’actuació,
amb un pressupost de 85.000
euros, ha consistit en desballestar
el centre aeri del carrer Calvo
Sotelo i col·locar una nou centre
amb cabines d’estructura compac-
ta (més segures i resistents), així
com actualitzar la xarxa tecnològi-
cament i estendre 200 metres de
cable soterrat de mitja i baixa ten-
sió. Aquesta intervenció ha per-
mès eliminar 300 metres de línia
de mitja tensió i 200 de baixa, així
com reduir l’impacte visual de les
infraestructures elèctriques. �

� Cada primer dissabte de mes els
santfostencs tindran a la seva dispo-
sició, des de les 9 h i fins a les 13h,
la deixalleria mòbil del Consorci
de Residus del Vallès Oriental, que
servirà de reforç a les deixalleries
fixes. El camió adaptat com a dei-
xalleria s’intal·larà a l’avinguda
Mauri, davant de la bòbila.

Sant Fost rebrà el
dissabte la deixalleria
mòbil del Consorci 
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1. Vorera sud de Gaietà Vínzia,
entre Via Ronda i Comte d’Urgell
2. Vorera sud de G. Vínzia, entre
Compte d’Urgell i Pamplona
3. Vorera sud de G. Vínza,etre
Pamplona i Saragossa
4. Vorera sud de G. Vínzia, entre
Saragossa i Granada
5. Vorera sud de G. Vínzia, entre
Granada i Antònia Canet
6. Vorea oest d’A. Canet, entre
Francesc Cambó i Rambla Nova
7. Vorera nord de Berenguer III,
entre Jaume I i avda. Llibertat
8. Vorera est d’avda. Llibertat,
entre Pau Claris i Francesc Macià
9. Vorera est avda. Llibertat,
entre Fleming i Sant Ramon
10. Vorera nord avda. Rafael
Casanova, entre Canet i St. Jordi
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� MOLLET. La delegació molletana
del Laboratori d’anàlisis Dr. Eche-
varne (rambla Nova, 27) és la pri-
mera de la comarca en oferir el
diagnòstic prenatal del sexe del fe-
tus mitjançant l’extracció del tor-
rent sanguini de la mare, una nova
tècnica que permet conèixer si el
sexe d’un fetus amb tan sols vuit
setmanes de gestació. Fins al mo-
ment només es podia saber de for-
ma fiable amb una ecografia a par-
tir del segon trimestre d’embaràs o
mitjançant l’amniocentesis.

Aquest prova, que té un cost de
125 euros, consisteix en analitzar la
sang de la mare ja que, fins a les

dues hores abans del part, aquesta
conté l’ADN del bebè. Concreta-
ment, es busca material genètic
masculí (Cromosoma Y) i, si aquest
no apareix, es tracta d’una nena.

A Mollet ja s’ha fet una prova, “i
va ser una nena”, indica la gerent
del laboratori a Mollet, Laia Gar-
cia. A més, Garcia apunta que ja
“hi ha molta demanda”. Tot i que
algunes famílies volen conèixer si
el seu fill serà nen o nena perquè
hi ha moltes malalties lligades al
sexe, la majoria de peticions que ha
rebut la clínica, també regentada
pel doctor Carlos Navarro, es fan
“per caprici”. �

El consistori paretà i els industrials
del polígon Llevant han arribat a un
acord per a la millora de la mobili-
tat a la zona, que es realitzarà en
dues fases, la primera de les quals ha
d’estar enllestida abans de l’estiu.
Una de les mesures que s’ha con-
sensuat és la modificació del sentit
de circulació en algunes vies del po-
lígon com els carrers del Tenes, Lle-
vant i La Marineta, que passaran a
ser de doble sentit i a variar el del

carrer del Torrent de Can Ninou
per evitar les maniobres brusques
dels vehicles articulats. Un altre dels
indrets que patirà modificacions se-
rà la cruïlla del carrer de Palou amb
Llevant que reduirà l’amplada per

obligar els vehicles a aturar-se per
girar. També es faran les obres opor-
tunes per tal de facilitar l’entrada de
vehicles de gran tonatge a les em-
preses i es crearan noves places d’a-
parcament per a turismes que po-
dran ser utilitzades pels camions
durant els caps de setmana.

Segons informa l’Ajuntament, la
Regidoria de Serveis, Obres i Via
Pública, a petició dels empresaris,
s’ha compromès a millorar l’enllu-
menat del polígon i ampliaran la
periodicitat de la neteja viària que
passarà de mensual a quinzenal. �

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

� VIA PÚBLICA | MODIFICACIONS EN EL SENTIT D’ALGUNES VIES

Acord per millorar la mobilitat
al polígon Llevant de Parets

� SALUT | NOU DIAGNÒSTIC PRENATAL

Un laboratori molletà 
permet conèixer el sexe del
fetus amb vuit setmanes

L’Ajuntament també incrementarà la periodicitat de la neteja viària a la zona

La Regidoria de Serveis,
Obres i Via Pública s’ha 
compromès a millorar 
l’enllumenat de la zona
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14 de febrer

DIA DELS 

ENAMORATS

irall
JOIERIA

Av. Catalunya, núm. 86
PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93 562 27 80

Un regal és una joia

� Els sindicats de l’educació han
convocat de manera unitària una
concentració a Mollet per mostrar
el seu rebuig davant el projecte de
Llei d’Educació de Catalunya,
que es troba en tràmit al
Parlament. La mobilització serà
dijous a partir de les 13.15h davant
de l’Ajuntament. 

La família del vicari de Gallecs
mossèn Malgà dóna uns 600
documents a l’Arxiu Municipal

� LLEGAT | ES TRACTA D’APORTACIONS SOBRE BOTÀNICA, DRET I LITERATURA

La família del mossèn Andreu Mal-
gà i Bonastre (1873-1919) signava
dimecres un conveni de donació a
l’Arxiu Municipal de Mollet, d’una
col·lecció familiar, que consta
d’uns 600 documents sobre dret,
botànica, història i literatura que
daten entre el 1781 i 1937. També
s’hi ha inclòs un recull d’herbes de
Gallecs que encara es conserven
sobre paper.

Mossèn Malgà era l’oncle de
Magdalena Torras Malgà, de Can
Jornet, i entre 1904 i 1919 va ser vi-
cari de Gallecs, on va poder exercir
la seva vocació de botànic, amb una
formació totalment autodidacta. Els
descendents de Can Jornet han es-
tat qui han signat el conveni. Se-
gons l’hereva Marina Duñach, l’ob-
jectiu d’aquesta donació és que

“allò que té valor estigui en mans
de la societat”. Duñach deia que la
seva família sempre havia tingut una
gran estima pel mossèn i l’havia
considerat “una persona molt in-
tel·ligent que parlava quatre idio-
mes”. Per tant, aquesta donació té

“un valor sentimental i científic”.
L’aportació té un notable interès do-
cumental. El Centre d’Estudis Mo-
lletans, ha publicat un estudi d’etno-
botànica de Gallecs, en què els
autors van usar els estudis de Malgà
com punt de partida. �

� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Els sindicats de 
l’educació faran una
protesta a Mollet

� Nova Opció Per Parets (NOPP)
considera que la neteja viària que
es va fer després de la ventada del
24 de gener es va demorar en excés.
“En alguns punts no es va escom-
brar fins vuit dies després”. NOPP
ha demanat al govern local quines
són les obligacions de l’adjudicata-
ri en situacions extraordinàries. 

NOPP critica la
“demora” en la neteja
després de la ventada

� ENSENYAMENT � VIA PÚBLICA

CONVENI. Els hereus el signaven dimecres al consistori �A.P.



Gaietà Ventalló, 29 · Mollet · Tel. 93 593 04 35

info@bambi.cat www.bambi.cat

DES DE 1969

REBAIXES
Tot a 6, 12, 
18, 24 €...

Esquerra assegura que col·laborarà
perquè les millores a la via pública i
equipaments que permetrà el Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL) es
desenvolupin amb celeritat, però,
alhora, exigeix “la màxima claredat
per part de l’Ajuntament en la li-
citació dels projectes per no gene-
rar suspicàcies en les adjudica-
cions”. La secretària d’Organització
de la secció local, Marta Vilaret,
alertava dimarts que, dels 33 projec-
tes, “només n’hi ha 18 en exposi-

ció pública”, que apareixen al But-
lletí Oficial de la Província de Bar-
celona (BOPB). La republicana ad-
met que alguns dels projectes no
“cal que hi estiguin publicats per-
què es tracta de treballs de repara-

cions i pintura”. Amb tot, “sí que
era imprescindible fer públics tres
dels projectes”: la instal·lació d’una
pèrgola fotovoltaica al CEIP Sant
Jordi, la rehabilitació dels vestidors
del pavelló de Riera Seca i l’ade-
quació d’espais per a oficines al ma-
teix equipament.

Vilaret reconeix que els terminis
marcats per l’Estat han estat massa
precipitats, però lamenta que “hi
hagi diversos projectes sense assig-
nar, sense el pressupost desglossat i
amb certa indefinició”. En aquest
sentit, la republicana apunta que la
proposta de xarxa de telecomunica-

cions no inclou “capítols legals im-
prescindibles”, ni les característi-
ques pròpies del projecte. ERC ha
constatat també altres “irregulari-
tats” en el pressupost de l’obra del
pou de l’Escorxador, que, tot i ha-
ver-se modificat amb posterioritat,
s’ha publicat amb la xifra inicial.

ERC celebra les actuacions de
so-terrament de contenidors i d’im-
plantació de la xarxa Wi-Fi. Pel que
fa a la tanca del parc de Can Mulà,
però, recorda que ERC reivindica
un espai obert. D’altra banda, pel
que fa als projectes d’enllumenat i
pavimentació del Parc dels Colors,
Vilaret afirmava que “és molt trist
que hi hagi una despesa tan gran
en un indret que té vuit anys”. �

Laia Jorba, guanyadora del primer
premi Jordi Solé Tura a una tesi
doctoral, impartia dijous a La Mari-
neta la conferència La influència
dels nostres oponents: canviem d’opi-
nions?, una dissertació sobre la deli-
beració en el procés democràtic. La
ponent la descrivia com un acte
d’acostament conscient a les altres
posicions; “és una forma molt més
estructurada de diàleg i de partici-

pació”. Cal, continuava, donar vida
a un procés argumentatiu per arri-
bar a una nova opció que abraci di-
ferents punts de vista.

Jorba assegurava que, tot i la il·lu-
sió inicial de la investigació, també
van sorgir crítiques: “És impossible
estendre aquest model a tots els
camps i arribar a totes les perso-
nes”, deia. Tot i així, trobar les limi-
tacions ajuda a enfocar millor la re-
cerca i per això, confessava que va
acabar la feina amb el mateix
“amor” que l’havia començada.

La conferenciant també va parlar
de la importància de la diversitat
d’opinions i la mida dels grups. “Si
en un grup tots pensem el mateix,
es reforça la creença que la nostra
visió és la veritable”, afegia, “i no
vivim en un món de veritats”. 

Aquesta va ser la primera de les
dues conferències que Jorba oferirà
sobre la seva tesi: Democràcia deli-
berativa: la transformació de prefe-
rència en el procés deliberatiu, guan-
yadora del guardó del Centre
d’Estudis per la Democràcia. �

ERC exigeix “màxima claredat” en
l’adjudicació de les obres del FEIL 

� INVERSIONS | ELS REPUBLICANS ESTAN SATISFETS QUE SE SOTERRIN ELS CONTENIDORS I S’IMPLANTI LA XARXA WI-FI

EL MOLLETÀ LLUÍS FARRÉ ÉS ELEGIT DELEGAT  
NACIONAL DE LA SECTORIAL D’AUTÒNOMS

� PARTITS | CÀRRECS AL PSC

� El socialista Lluís Farré ha estat elegit delegat nacional de la sectorial
d’Autònoms i Emprenedors del PSC, que va ser constituïda el 30 de gener. La
nova sectorial, impulsada, entre altres, per Rafael Cabanilla, Carme Rodero i
Jacqueline Bravo, fomentarà la relació del PSC amb els treballadors autònoms.   POLÍTICA
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� MOLLET DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Diàleg per aprofundir en la democràcia
� MOLLET DEL VALLÈS

GEMMA REPISO

� CONFERÈNCIA | LA GUANYADORA DEL PRIMER PREMI SOLÉ TURA EXPOSA LA TESI

� INFRAESTRUCTURES

� MARTORELLES. La secció local de
CiU a Martorelles ha tornat a
reclamar la retirada de les antenes
de telefonia mòbil situades a l’a-
vinguda de l’Església, davant les
queixes reiterades dels veïns.
Segons els convergents, la perma-
nència d’aquestes antenes “pot ser
constitutiu de delicte ja que hi ha
una d’elles, que està des de 2004,
que és completament il·legal ja
que no té llicència”. A més, CiU
assegura que la segona, que sí tenia
permís el 1999, incompliria l’ac-
tual normativa urbanística “per un
excés d’alçada”. CiU ha sol·licitat
la celebració d’un ple extraordina-
ri per forçar la votació del trasllat
de les antenes a uns equipaments
més allunyats del nucli urbà. �

CiU reclama de
nou la retirada
de les antenes 
de telefonia

Esquerra alerta que,
dels 33 projectes del Fons
Estatal, només 18 estan 
en exposició pública

MARIO GÓMEZ RUMIE

Professor de l'IES Vicenç Plantada 
ha mort el 5 de febrer de 2009

Els professors i alumnes i tota 
la comunitat educativa de l'institut no t'oblidarem.

Mollet del Vallès, a 5 de febrer de 2009



DV, 6 FEBRER 2009 13PUBLICITAT contrapunt



SIN CARNET

AIXAM 400 BASE, diesel, año

2001. Sólo 18.000 km. PVP: 5.990

euros

JDM ALBIZIA DIESEL, año 03,

e.e., c.c, ràdio-CD, llantas. PVP:

7.800 euros

TURISMOS y 4 x 4

PEUGEOT 206 2.0 GTI, año 03,

full equip, clima., llantas, rádio-CD.

PVP: 7.990 euros.

FORD FOCUS 1.8 TDCI SPORT

5P, 115 CV, año 06. Sólo 42.000 km,

clima., llantas. PVP: 12.990 euros.

SEAT CÓRDOBA 1800, 20V,

turbo, Cupra. 156 CV. Full equip, año

2001. De particular. PVP: 4.950

euros

SUZUKI VITARA 2.0 HDI, año

03, aire acond., full equip, defensa.

PVP: 10.990 euros.

GRAND VITARA XL7 2.0 HDI,

año 04, 7 plzas., full equip, clima, llant.

PVP: 18.300 eur.

PALET MOTOR

MOLLET. Av. Gaudí, 51-53 
T. 935 445 556

GRANOLLERS
c. Corró, 157 · T. 938 401 903
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CLASSIFICATS
LABORAL · IMMOBILIÀRIA · MOTOR · DIVERS

CONTRAPUNT

Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos

08100 Mollet del Vallès

Anuncis per teléfon 93 570 52 59

Anuncis per correu electrònic

contrapunt@contrapunt.cat

Anuncis per fax 93 579 33 88

Preu anuncis per paraules:

4,33 euros/setmana

15,15 euros/mes

Preu mòdul: 11,45 euros/setmana

ESQUEMA D’UN MÒDUL (48 X 39 mm) ��

DEMANDES

OFERTES

�
FEINA

EN VENDA

�
IMMOBILIÀRIA

· VENC COTXE RENAULT CLIO (ANY 98)
dièsel, alçavidres elèctric, ràdio-CD,
bateria nova, ITV passada recentment,
frens, discos, oli i filtres nous. Preu:
1.000 euros. Interessats/des truqueu al
telèfon 651 745 135 (Vicenç).

· GALAXY TITANIUM, 145 CV. Preu:
33.500 €. T. 93 497 03 33.

· EN VENTA KUGA TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 27.700 €. T. 93 468 60 01.

· FOCUS CABRIO TITANIUM TDCI, 135
CV. Preu: 26.000 €. T. 93 497 03 33.

· PEUGEOT PARTNER COMBI 2.0, HDI,
90 CV, any 2006. Preu: 12.800 euros.
Tel. 93 579 65 00.

· FORD MONDEO TITANIUM TDCI, 143
CV. Preu: 23.400 euros. Interessats/des
truqueu al tel. 93 579 65 00.

· COTXE FUSION TREND 1.6, TDCI, 90
CV EN VENDA. Any 2005. Preu: 8.950
euros. Interessats/des truqueu al telé-
fon de contacte: 93 579 65 00.

· ES VEN COTXE S-MAX TREND TDCI,
125 CV, 7 places. Preu: 26.150 euros.
Interessats/des truqueu al teléfon de
contacte: 93 579 65 00.
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EN LLOGUER

· SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL DE
3.500 M2 situada en el  polígono de
Can Prat. Económico. Tel. 620 53 97
60.

· ALQUILO PLAZA DE APARCAMIENTO
EN AVENIDA JAUME I. CON OPCIÓN A
COMPRA. Por sólo 75 €/mes. Capaci-
dad para gran turismo. Acceso con as-
censor. Tel. 655 17 90 69.

· REF. 34 PISO EN CANOVELLES. JUN-
TO MERCADO. Edificio de obra nueva,
piso tipo loft de 60 m2, salón de 20
m2, cocina office 20 m2, asc., calefac.,
aire acond., exterior., soleado, balcón
de 2 m2. Año de construcción: 2008.
Precio: 500 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

· MOLLET. PISO DE OBRA NUEVA DE
75 M2 EN ALQUILER. Ref. 00212. 3 ha-
bitaciones (suitte), comedor amplio,
cocina, 2 baños completos, balcón, as-
censor, parking. Tel. 686 133 383. Pre-
guntar por Pilar.

· PISO EN ALQUILER EN MARTORE-
LLES. Ref. 1705. Piso amueblado con
electrodomésticos y televisión. 4 hab.,
baño, cocina con lavadero, comedor,
balcón, suelos gres, aluminio, calefac-
ción, ascensor, reformado. Para entrar
a vivir. Precio: 700 €/mes. Tel. 93 570
51 59.

· PISO EN MOLLET. ZONA CAN PANTI-
QUET. Ref. 04074. 60 m2, 2 hab., ba-
ño, salón 18 m2, tza. de 4 m2, lavad.,
ascensor, aire acondicionado, calefac-

TRASPÀS
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�
MOTORM

· ES NECESSITA PATRONISTA I TALLA-
DOR DE CONFECCIÓ. Tel. 639 64 41
46.

· LICENCIADA EN ENFERMERIA SE
OFRECE para trabajar en clínicas, hos-
pitales, centros de dia, cuidado de
personas de la tercera edad, etc. Dis-
ponibilidad inmediata. Interesa-
dos/das llamar al 692 188 011.

SE ALQUILA LOCAL
COMERCIAL EN

MOLLET,
c. Roger de Llúria, 43-45.

De 150 m2.

Precio: 600 euros/mes.

Interesados llamar al
93 674 87 09

· VENC PLAÇA DE PÀRKING ZONA DE
LA ROTONDA DE L’ASEPEYO, plaça
àmplia de fàcil accés i còmode per
aparcar. Accés peatonal amb ascensor.
Preu: 24.000 €. Interessats/des tru-
queu al tel. 655 179 069 (Sr. Josep).

· URGE VENDER POR NO PODER ASU-
MIR LAS CARGAS CASA UNIFAMILIAR
EN SANT FOST DE MAS DE 200 M2.
¡Una ganga! Sólo 53 Ml de pesetas.
Posibilidad de dividir en dos viviendas
para dos familias. Tel. 655 19 76 88.

·¡APROFITA AQUESTA GANGA! PIS EN
VENDA A ZONA CÉNTRICA DE MO-
LLET NOU A ESTRENAR per només
180.000 euros. 50 m2, un dormitori,
menjador, cuina i bany. Acabats de
primera qualitat, totalment equipat.
Plaça d’aparcament opcional. Tel. 655
17 90 69 (pregunta per Josep).

· REF. 11012. LOFT EN MOLLET. ZONA
GAIETÀ VÍNZIA. Sup. 30 m2, 1 habita-
ción, 1 baño, coc. office nueva y eléc-
trica, comedor 20 m2, tza. muy ám-
plia de 30 m2, s/gres, v/ alum., puertas
sencillas, ext., soleado. Precio:
171.288 € (28.5 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· PISO EN MONTORNÉS. Ref: 269. 75
m2, Conservado. 4 hab., coc. equip.,
lavad., balcón, calefac., s/tzo., v/alum.,
p/sencillas. Para entrar a vivir. Precio:
171.288 € (28.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· MONTCADA. PISO JUNTO AMBULA-
TORIO NUEVO. Ref. 00205. 70 m2 , 3
hab., comedor amplio, cocina, baño
completo, balcón, ascensor, parque
comunitario. Precio: 126.215 €. Tel: 93
593 37 96.

· MOLLET. ¡OPORTUNIDAD! Piso de 90
m2 , 4 hab. (3 dobles), comedor 22
m2, 2 baños, cocina con lavadero, as-

· TRASPASO NEGOCIALBE POR JUBI-
LACIÓN. Local de 40 m2 de alimenta-
ción en Sant Fost, situado a pie de ca-
rretera apto para cualquier negocio.
Precio: 500 euros/mes. Interesados lla-
mar al 93 593 26 48. Preguntar por
Montserrat.

· TRAPASO PANADERIA-CAFETERIA
EN MOLLET. Local de 150 m2 en pleno
funcionamiento. Bien situado. Alqui-
ler: 800 euros/mes. Traspaso:
72.121’45 euros (12 Ml) negocialbles.
Tel. 666 43 68 35.

· DESPACHO DE 50 M2. Todo exterior.

NAUS EXCLUSIVES 
EN LLOGUER

OBRA NOVA
Polígon Can Magarola

(Mollet del Vallès)

Des de 300 m2. 
Molt aprop d’Estació Renfe de Parets (500 mts.)

Tots els serveis. Accés AP-7, C-17 i C-33

Tel. 93 241 41 95 / 630 48 89 94

TTRRAASSPPAASSOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  
DDEE  TTIIEENNDDAA  DDEE  MMOODDAA..  

LLOOCCAALL  CCÉÉNNTTRRIICCOO  
DDEE  MMOOLLLLEETT,,  

CCAASSII  AA  EESSTTRREENNAARR..

TTEELL..  669911  667733  776622

AALLQQUUIILLOO  PPIISSOO  EENN  MMOOLLLLEETT..

70 m2, amueblado y muy céntrico.
Cocina y baño nuevos, 3 hab.,
comedor, balcón-terraza, asc., 

calefac., agua, luz y gas. Recién 
pintado y apto para uso inmediato. 

Precio: 750 euros/mes

TTeell..  667788  885533  662277
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ción. Suelos parket, carpinterior inte-
rior cerezo, carp. ext. alum. Precio:
800 €/mes. Tel. 93 579 33 33.

· SANT FOST. CASA AMUEBLADA DE
250 M2. Ref. 00117. Terreno de 200
m2, en la mejor zona. Precio: 900
€/mes. Tel. 660 95 66 96. 

· SANT FELIU DE GUIXOLS. Piso de 70
m2, 2 hab., comedor amplio, baño
completo, calefac., ascensor, balcón. A
5 minutos de la playa. Precio 400 €
por semana. De Mayo a Octubre. Ref.
00170. Tel. 93 593 37 96.

· PISO SIN MUEBLES EN SANT FOST.
Ref: 1708. 65 m2, 3 hab., baño con ba-
ñera, cocina conservada, comedor con
salida a balcón, suelos tzo., exterior,
muy soleado. Se incluyen en el precio
gastos de comunidad + Ibi + basuras.
Precio: 600 €/mes. Telf. 93 570 51 59.

· SE ALQUILA LOFT EN VILANOVA.
CENTRO. Ref: 142. Loft de 45 m2, 1
hab. doble, 1 baño, cocina americana,
lavadero (9 m2), comedor, trastero,
suelos de parquet, garaje, ascensor,
calefacción, ventanas de aluminio,
puertas de haya, aire acond., soleado,
2 balcones, piscina comunitaria. Pre-
cio: 700 €/mes. Tel. 93 568 35 45.

censor, terraza de  8 m2, exterior. In-
creíble. Ref. 00203. Precio: 174.295 €.
Tel. 629 34 15 16.

· CASA EN PARETS. Ref. 00103. 120
m2, 3 hab., baño completo nuevo y
aseo, comedor 20 m2, cocina, terraza
40 m2, garaje 15 m2, parket, calefac-
ción, amueblada. En la mejor zona.
Precio: 343.780 €. Tel. 660 95 66 96.

· PISO CÉNTRICO EN MOLLET. 4 hab., 2
baños, coc. amplia, totalmente equi-
pado y nuevo a estrenar. Con opción a
plaza de parquing. Dos balcones.
Unos 95 m2. Perfectos acabados. Pre-
cio: 318.600 euros. Tel. 655 179 069.

· MOLLET. PISO DE 75 M2, 3 habitacio-
nes, comedor amplio, cocina, baño
completo, aluminio, calefacción, as-
censor, exterior. Oportunidad. Ref.
00174. Precio: 203.145 euros. Teléfono
de contacto: 629 34 15 16.

· PISO EN MONTORNÉS. ZONA NOR-
TE. Ref. 250. 50 m2, 3 hab., cocina, ba-
ño, balcón, suelos de gres, ventanas
de aluminio-madera, puertas sencillas.
¡Muy económico! Precio: 147.248 €
(24.5 Ml). Tel. 93 568 35 45.

· TONA. DÚPLEX SEMINUEVO de 110
m2. Ref. 00195. 3 hab. (2 dobles), co-
medor 20 m2, cocina 12 m2, 2 baños
completos, terraza 18 m2, parket. Fin-
ca de 6 vecinos. Mejor que nuevo.
Precio: 216.365 €. Tel. 629 34 15 16. 

· URGE VENDER PLANTA BAJA EN
MONTCADA I REIXAC. ZONA IGLESIA.
Ref: 11137. 65 m2, 3 hab., baño, salón
de 16 m2, calefac., trastero, suelos
parket, ref. Carp. interior lacado,
carp. ext. aluminio, barbacoa. En ple-
no centro, zona comunitaria. Precio:
156.000 € (25.9 Ml). Tel. 93 579 33 33.

· ESTUDIO DE 50 M2 EN MARTORE-
LLES. ZONA PUEBLO. Ref. 1615. 1 hab.
doble con vestidor (antes 2 hab.), ba-
ño, coc. ref., comedor de 15 m2, suelo
gres, aluminio. Sólo 4 vecinos. Todo
exterior. Amueblado. Precio: 147.850
€ (24.6 Ml). Tel. 93 570 51 59.

· SE VENDE PISO EN EL CENTRO DE
MOLLET. Ref. 00179. 70 m2, 3 hab. do-
bles, comedor grande, cocina nueva,
baño completo, terraza 20 m2, cale-
facción. Mejor que nuevo. Precio:
234.394 €. Tel. 93 593 37 96.

· SANT FOST. CASA TIPO LOFT DE 45
M2. Terreno 50 m2, 1 hab., baño com-
pleto, comedor 15 m2, cocina de 8
m2, aluminio, totalmente reformado.
En pleno centro. Ideal parejas. Refe-
rencia: 00100. Precio: 222.375 €. Tel.
629 34 15 16.

· PARETS. SE VENDE DÚPLEX  DE 90
M2, 3 hab., comedor 28 m2, 2 baños
completos, cocina exterior, 2 terrazas
de 8 y 12 m2, parking, trastero, pisci-
na comunitaria, parque. Amueblado.
Mejor que nuevo. Precio: 276.465 €.
Tel. 660 95 66 96. Ref. 00172.

En el centro. Apto oficina y consultas.
Precio: 475 euros/alquiler. Tel. 663 04
22 38.
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· COMO CONOCERTE. Encuentra tu
pareja hoy. ¡Somos diferentes! 667
959 431 / 93 459 08 95. www.comoco-
nocerte.com.



El comitè d’empresa i la direcció
del Grupo Zeta han arribat a un
preacord, pendent, al tancament
d’aquesta edició, de la ratificació
per part de les assemblees de cada
empresa, que rebaixa de 531 a 442
els acomiadaments proposats ini-
cialment a l’Expedient de Regula-
ció d’Ocupació (ERO). Concreta-
ment, a la planta paretana l’ERO
afectarà 45 treballadors de Gráficas
de Prensa Diaria i 11 d’Ediciones
B. Pel que fa a la distribuïdora Dis-
pesa, deu persones perdran el seu
lloc de treball, però repartides per
les diferents seus de l’Estat.

Tot i que el nombre d’acomia-
daments s’ha reduït a les tres em-
preses amb seu a Parets, el dele-
gat sindical d’Ediciones B,
Nacho Martínez, mostra el seu
desacord pel fet que Zeta “no
deixarà de contractar personal a
través d’empreses de treball tem-
poral (ETT), vinculades de for-
ma regular a la planta”. Martí-
nez indica: “Tenim la sensació
que suplantaran els nostres llocs
de treball”. En aquest sentit, el
delegat sindical apunta que pren-

dran mesures legals si la direcció
“no entra en raó”, perquè “no
podem permetre que s’acomiadi
algú forçosament i segueixi ha-
vent treballadors contractats per
les ETT”. 

Pel que fa als acords que s’han
negociat, el Grupo Zeta farà un
conveni amb la Seguretat Social
perquè qui es prejubili cobri fins al

87% del sou. Els comitès d’empre-
sa també han aconseguit que les
indemnitzacions mínimes siguin
de 18.000 euros per als empleats
amb una antiguitat mínima de tres
anys i, com a màxim, es cobraran
48 dies per any treballat. A més, no
hi haurà congelació salarial fins al
2011, que era una de les peticions
inicials de la direcció. �

Dimarts a la tarda, la direcció de
Zanini i el comitè d’empresa signa-
ven l’acord definitiu de les condi-
cions de l’Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO), que contem-
pla l’acomiadament de 77 treballa-
dors. Després de quasi dos mesos
de negociacions, s’ha arribat a l’a-
cord de reduir en més de la meitat
el número de persones que es que-
daran sense lloc de treball, previst
inicialment en 158. D’aquests aco-
miadaments, 7 corresponen a pre-
jubilacions, 15 són baixes voluntà-
ries i, la resta, obligades. La
remuneració que cobraran per part
de l’empresa és una indemnització

de 40 dies per any treballat amb un
màxim de 24 mensualitats i 50.000
euros. Les condicions d’aquest pac-
te són prorrogables durant un any
per tal que els empleats s’hi pu-
guin acollir durant el 2010. D’altra
banda, s’està estudiant la possibili-
tat de la reinserció dels aturats en
altres empreses vallesanes.

“No és per posar una matrícula
d’honor, però aquestes condi-
cions estan per sobre de la mitja-
na d’altres companyies”, indica el
president del comitè d’empresa,
Francisco Moya. Les perspectives
de Moya, però, no són del tot posi-
tives pels que es queden ja que, tot
i que s’han reduït els acomiada-
ments, assegura que “ningú ens
garanteix la feina”. �

� LABORAL | EDICIONS B DENUNCIARÀ SI ES MANTENEN ELS TREBALLADORS TEMPORALS

Preacord a Grupo Zeta

ECONOMIA
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FICOSA PREVEU TANCAR EL MAGATZEM 
DE RETROVISORS DE MONTCADA EL MES D’ABRIL

� EMPRESA | MOVIMENTS DAVANT LA CRISI

� La multinacional catalana de components per a l’automoció Ficosa, davant
la caiguda de vendes en el sector, preveu tancar el magatzem de retrovisors,
Fico Mirrors, de Montcada i Reixac i traslladar l’activitat a Sant Guim (Lleida).
Una de les possibilitats és recol·locar part de la plantilla al centre de Mollet.

� PARETS DEL VALLÈS

ANNA PALOMO

Zanini signa l’acord
definitiu per l’ERO

� PARETS DEL VALLÈS

A. PALOMO

IMPRESSIÓ. Gráficas de Prensa Diaria té seu a Parets �ARXIU

L’expedient inclou, finalment, 77 acomiadaments
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LA PREGUNTA: Què en pensa de l’okupació de La Tenería? 

Com valora 
l’atenció al ciutadà
de l’Ajuntament?

Bé
44,4%

Regular
29,6%

Malament
25,9%

W

“NEGRA I RADIANT VA LA NÚVIA”,
és el que vaig pensar en veure
avançar pel passadís cap als altars
de la història Obama, a punt de do-
nar el sí vull. I segueixo en èxtasi
teresià, perquè no em puc creure la
sort que tinc, i que en l’era del
nyap globalitzat i la falta de convic-
cions i esperança, hagi tingut la
sort de conèixer un veritable líder
de masses, funcioni o no a posterio-
ri. Jesucrist i Mahoma em van en-
xampar jove, Alexandre Magne
lluny, Joana d’Arc desprevinguda, a
Hitler i a Àtila millor no haver-los
conegut, i Martin Luther King i
Gandhi, m’eren tan aliens com
una sardana a un senyor de la Poli-
nèsia. 

Sempre havia cregut que les per-

sones que intenten sobresortir en la
societat tot buscant un reconeixe-
ment artístic, científic, polític o de
qualsevol altra índole, ho fan amb
afany d’emplenar certs buits afec-
tius de la seva psique de formatge
de Gruyère. 

Però, amb el temps, m’he adonat
que sense aquestes persones capda-
vanteres a qui tots ens volem sem-
blar, en qui volem confiar o al-
menys imitar, que avancen
arriscant-se també a la caiguda més
estrepitosa des de dalt, el nostre
món hauria desaparegut fa molt
temps. Per això com la Lina Mor-
gan, en els seus espectacles: “agra-
decida y emocionada, solamente
quiero decir: Senyor Obama, grà-
cies per venir”. �

ALÍCIA MONTESQUIU

Gràcies per venir

Actriu

�EDITORIAL L’opinió d’aquest periòdic només s’expressa a l’editorial

A mitjans de 2007, l’antiga fàbrica de La Tenería es va desmantellar.

Des de llavors, l’indret s’ha omplert de runa i brutícia, i els edificis 

inclosos dins el catàleg de patrimoni de Mollet s’estan deteriorant. Ara,

s’hi ha instal·lat un grup d’okupes, que assegura que hi farà tasques de

neteja i manteniment i que pretén obrir l’espai per a usos socials i 

culturals. El propietari, però, ha denunciat l’ocupació i el cas és a mans

del jutjat. El desallotjament, doncs, plana sobre la vintena d’ocupants

de l’antiga adobera. La jutgessa ha d’estudiar el cas i d’ella dependrà

la celeritat en la resolució de l’assumpte que, a priori, sembla que no

hauria d’apressar. El grup immobiliari propietari no preveu iniciar obres

a curt termini i, fins ara, ningú no ha semblat preocupat pel patrimoni

arquitectònic. Cert és que la seguretat no hi està garantida, però 

l’indret ja havia estat transitat molt abans de l’okupació i és d’un 

relatiu fàcil accés. Valdria la pena saber si realment s’hi fomentaran

activitats socials i artístiques, que podrien enriquir la ciutat. �

EL PROPIETARI NO PREVEU INICIAR OBRES A CURT TERMINI I

NINGÚ FINS ARA HA SEMBLAT PREOCUPAT PEL PATRIMONI

Vot de confiança a l’okupa

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

alten 15 minuts i ja
estem apinyats davant les
portes tancades del cen-
tre comercial. Mirem a

banda i banda si podrem entrar els
primers i aconseguir la millor ofer-
ta. Quan es veu moviment a l’altra
banda del vidre tothom està tens i
preparat. Finalment les portes 
s’obren, les corredisses i empentes
fan aparició en una cursa per acon-
seguir la millor oferta.

Ens trobem en una societat con-
sumista, en la qual la compra com-
pulsiva s’ha convertit en l’esport
nacional i altera el procés racional
de compra, que és: reconeixement
de la necessitat, cerca d’informa-
ció, avaluació d’alternatives, com-
pra i postcompra.  

Durant les rebaixes anem direc-
tament al tercer pas, la tria d’esta-
bliment. Com encara desconeixem
què ens interessa passegem sense
rumb pels passadissos, observant
els productes i buscant el preu a
l’etiqueta. Un cop en trobem un
que ens pot interessar, ens fem la
pregunta, el necessitem? En la ma-
joria dels casos la resposta és no, ja
que tenim un producte similar que
ens cobreix les mateixes necessi-
tats, funcions o utilitats. Però un

F

VICENÇ PASCUAL

El consum, l’esport nacional

Anar a comprar ja no es
fa per cobrir necessitats,
sinó que s’ha convertit
en una activitat familiar

APORTACIONS ��� Director financer. Mollet del Vallès

petit atribut de disseny, color o
marca pot ser suficient per justifi-
car-nos la seva adquisició. Fins i
tot la pressió de les compres dels
nostres acompanyants, pot ser sufi-
cient per voler no ser menys.

Un cop sortim del centre co-
mercial, on hem invertit les nos-
tres escasses hores de lleure, bus-
cant, remenant, calculant per-
centatges i fent cues, anem cap al
cotxe cansats i amb els peus adolo-
rits, i en aquest moment patim
allò que anomenen dissonància
postcompra, que és el sentiment

de dubte de si el que hem com-
prat valia el preu que hem pagat, i
si és el producte que ens satisfarà
o si podíem haver comprat quel-
com més adient. Aquest efecte
desapareixerà més o menys ràpid
segons l’impacte que hagi tingut
la compra en la nostra economia. 

Va ser James Laver, qui va dir
que és el nostre esperit el que ves-
tim, no el nostre cos. I és que la
societat del benestar ens ha fet
oblidar el que realment és impor-
tant. Anar a comprar ja no és una
activitat que es fa per cobrir una
necessitat, sinó que s’ha convertit
en l’activitat familiar, que en
molts casos pot arribar a ser l’úni-
ca activitat o afició que practi-
quem de forma conjunta. Per
aquest motiu, penso que abans
d’anar a comprar a les rebaixes,
ens hem de preguntar, realment
necessitem comprar? 

Penseu en tot el que pagaríeu
quan tinguéssiu 80 anys, per po-
der tornar a tenir durant un dia 30
anys, tot el que faríeu durant
aquell dia. Ara que esteu a temps,
reflexioneu com us agradarà ha-
ver viscut, sent esclaus de les vos-
tres compres o buscant el que re-
alment us faci feliç. �

avant la crisi financera
s’imposa la reflexió de
com podem sortir-ne.
En situacions de risc,

com una malaltia, es generen pen-
saments de canvi respecte nosaltres
mateixos; sabem que si no posem
remei, no ens ensortirem. Aquesta
crisi és també un canvi de paradig-
ma en el concepte que tenim de la
nostra societat i de com ens veiem a
nosaltres mateixos. Parlem d’una
veritable renovació econòmica i
política que porta al darrera un
canvi social. Obama és un exemple
d’aquest canvi.

Canvis que ens obliguen a pen-
sar de forma diferent les respostes
que el món necessita. Com rela-
cionar-nos entre persones, moltes i
molt diferents, de cultures llunya-
nes que fins als nostres dies no han
tingut una relació directe entre
elles. L’intercanvi a Internet és el
model que ha transformat la forma
de veure’ns i la forma en què ens
veuen, fent que les relacions so-
cials, econòmiques i polítiques ja

no responguin a les normes que co-
neixíem. Per això són molt impor-
tants els innovadors, que inventen,
cerquen, defineixen noves estratè-
gies per produir a les indústries, de
trobar els productes que requereix
el mercat, de saber com hem de
formar i transformar els comerços,
els serveis, els centres d’ensenya-
ment, perquè responguin a les no-
ves necessitats de la gent. 

Perquè ara més que mai importa
la gent. La tasca de fer una societat
més justa i equitativa és el signe del
nostre temps. No és de rebut que
en el moment més avançat de la
història encara hi hagi gent que
passa gana, que no té les necessitats
primàries cobertes. Els economis-
tes més innovadors són els que es-
tan proposant tornar a Keynes, fer
una política econòmica que tingui
l’Estat i el servei públic com a re-
gulador del mercat. El model euro-
peu enfront del model nord-ameri-
cà per superar la crisi. �

D

L’intercanvi a Internet és el 
model que ha transformat
la forma de veure’ns i la
forma en què ens veuen

Antropòloga i professora

PLATXÈRIA

TRINI  

M I L A N

Crisi

� http://platxeria.blogspot.com
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Cultura a Sant Fost
MANEL DOMÈNECH�Sant Fost

Com Amadeu Rovira assenyala en
el seu article del 9 de gener, l’acti-
vitat cultural de Sant Fost no ha
progressat com ho ha fet el poble  i
em dol. Desconec la influència
que la política local hi ha tingut
però sí que hi ha causes que poden
haver influït en l’actual situació
cultural. Les principals són:

· Dispersió. Urbanísticament
Sant Fost és un poble dispers, a
més del dormitori que ha esdevin-
gut com assenyala el senyor Rovi-
ra, ple de repúbliques amb jardí,
piscina, hortet, 30 canals de TV,
Internet,  que conviden a l’aïlla-
ment i a ignorar l’entorn imme-
diat. Un poble que, a més, no té
ni ha tingut un centre aglutina-
dor. Un poble amb diversos nu-
clis, però cap d’ells el “rovell de
l’ou” on es desenvolupi l’embrió
de la vida comuna i d’iniciatives
culturals, per poder aconseguir
una integració d’esforços, d’inquie-
tuds i de participació en un nom-
bre d’habitants dins dels paràme-
tres de poblacions semblants.

· Projecte. No s’ha fet un projec-
te general de cultura local amb en-
titats, animadors culturals locals i,
evidentment, l’Ajuntament, a curt
i mitjà termini que establexi un
consens d’activitats, actuacions, ús
d’equipaments i de calendari, per
rendibilitzar al màxim els esforços
i millorar els seus resultats.

· Oferta. L’oferta cultural local
ha d’incloure, el que es cuina
aquí, i tot el que hi ha a l’abast
més enllà del municipi, que és
molt i no gaire lluny.

· Comunicació. Comunicar l’o-

ferta, amb oportunitat i eficiència. 
· Sinèrgia. Cercar la implicació

de les entitats en el projecte per
crear una sinèrgia que les ajudi i
benficiï a totes. No només hauran
de preocupar-se d’elles, sinó de tot
el que es fa i participar-hi com els
sigui possible, perquè la cultura lo-
cal no pot funcionar en comparti-
ments estancs, demana la inter-
connexió per enfortir-se.

· Esperit de superació. Millorar
en les respectives activitats, esfor-
çar-se per progressar, no només
com a satisfacció personal, sinó
com un deure vers als veïns.

· Perseverància. La cultura és
un carro feixuc de tirar endavant

que satisfà, que és gratificant i té
projecció de futur, però que és de
progés lent i necessita temps per
assolir resultats positius.

Un projecte amb l’oferta ben
comunicada, sinèrgia de les enti-
tats, esperit de superació i una bo-
na dosi de perseverància són els
camins per a obtenir un tomb fa-
vorable a l’actual situació. �

Hi ha diferències (II)
MAITE VIVANCOS. AFIMOIC�Mollet

He trobat gent pel carrer que
segueixen els meus escrits sense

tenir ni fibromiàlgia (FF) ni
Síndrome de Fatiga Crònica
(SFC), i m’animen a acabar de
diferenciar les dues malalties. Hi
ha dades tretes d’escrits publicats
de fonts científiques. Per a mi és
pitjor la encefaliomelitis miàlgica
o SFC que la FF. La SFC es
caracteritza per un esgotament
intens que no millora amb des-
cans i que empitjora amb activitat
física i mental. S’hi afegeixen
símptomes com dolor muscular,
deteriorament de la memòria, con-
centració, insomni i fatiga que des-
prés de fer un esforç, perdura 24
hores o més. És una malaltia cròni-
ca desconeguda, que produeix una
discapacitat  funcional del pacient.
És una inflamació del sistema ner-
viós central i muscular, disfunció
immunológica i endocrinològica.

Es pensa que el seu origen pot
ser per una infecció vírica, genèti-
ca, per alteracions immunològi-
ques, estrès greu i prolongat i expo-
sició a agents tòxico-químics. La
FF és un dolor crònic generalitzat
i localitzat en l’aparell locomotor
(zona cervical, occipital, lumbar,
braços, cames, genolls…).

Les causes encara són descone-
gudes i de moment no té curació.
També, la FF porta associats símp-
tomes com l’alteració de la son,
mareig, hipersudoració, sequetat
de les mucoses, palpitacions, falta
d’atenció i memoria, ansietat… El
70% de malalts de SFC també
pateixen FF.

L’estudi de la FF està avançat i
no trigarà en haver-hi medicació,
però amb la SFC no és així. El
dolor es pot anar suportant més o
menys, però el cansament i la res-
ta de coses és molt dur de pasar
dia a dia, tot veient que, de mo-
ment, no hi ha res per millorar ni
curar. �

Soterrament ja!
MONTSERRAT RIBA�Palau-solità

Vistes les conseqüències que els
forts vents han causat sobre la
xarxa de subministrament elèctric,
i les gravíssimes molèsties que
sempre paguen els usuaris, ara és
més evident que mai que totes les
xarxes elèctriques s’han de soterrar
costi el que costi. Soterrades no
causen incendis a l’estiu, no trin-
xen el territori visualment ni estè-
ticament i si hi ha caigudes d’ar-
bres com ara, no es poden produir
talls de corrent per l’impacte dels
arbres sobre els cables elèctrics.
Tan difícil és aplicar el mateix
soterrament que ja s’aplica per a
conduccions d’aigua i de gas? �

Bústia
redaccio@contrapunt.cat

Les cartes i fotografies que vulguin aparèixer en aquesta

secció hauran de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’a-

dreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els

escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En

cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-

les. Els escrits i/o imatges també es poden fer arribar per

correu postal (Rambla Pompeu Fabra, 32, baixos, 08100

Mollet del Vallès) o be per fax: 93 579 33 88
�

ficialment tinc la nacionalitat espanyola
i, per tant, sóc espanyol. Visc a Catalunya
i vull ser solidari amb la resta d’espanyols
i a l’inrevés. No vull ser diferent, peró vull

ser i tenir els mateixos drets i condicions de vida.
Per això: Vull que el meu IPC (l’últim, el 4,10%)
sigui el de la mitjana de tot Espanya, el 3,80%.
Cada any és superior a Catalunya i m'allunya de la
resta d’espanyols. Vull que un habitatge a
Barcelona, costi el mateix que a qualsevol punt
d’Extremadura. El cost d’un a Barcelona és el
mateix de tres allà. Vull que l’aigua que pago a
18 €/m3, costi com a urbanitzacions properes a
València: 0,20 €/m3. Vull que el preu del bus urbà
de Barcelona, ara 1,15 €, sigui de 0,75 € com a
Saragossa. Vull que l’Impost de Transmissions
Patrimonials a Catalunya, (actualment una escala
semblant a l’IRPF), sigui com al País Basc: exempció
total. Vull que l’ITV, que pago (44,65 euros), sigui
igual que a Melilla, on val 19,00 euros. Vull que
les sortides d’autopistes que té Barcelona, siguin
gratuïtes, com a Madrid. Vull que la xarxa 

d’autopistes de Catalunya, sigui gratuïta com a
Andalusia, Extremadura, Múrcia, Castella-La
Manxa i Castella-Lleó; malgrat que la seva 
densitat de tràfic és una cinquena part de la nostra.
Vull que els meus fills, al començament de curs,
tinguin els llibres de text gratuïts, com a
Extremadura. Vull que els implants dentals siguin
gratuïts, com a Extremadura. Vull que les 
intervencions quirúgiques per al canvi de sexe,
siguin gratuïtes com a Extremadura. Vull que,
quan compri un ordinador per als meus fills, 
tingui una subvenció com a Andalusia, País Basc,
Cantàbria, Astúries, etc.

Vull, en definitiva, ser igual que un ciutadà 
extremeny, andalús, manxec i castellà-lleonès.
Com a pensionista, tindré uns ingressos idèntics
que qualsevol altre semblant a mi. Per això, quan
jo sigui igual que tots els altres espanyols, amb
tot el que em sobri: seré solidari. Mentrestant, 
sóc solidari i espanyol a la força.

RAMON MASIP � Parets del Vallès

O
Vull ser solidari

Fa 29 anys que visc a la cruïlla dels carrers Sant Jordi amb
Aureli Maria Escarré, on hi ha i hi ha hagut molts accidents,
que es podrien evitar amb una plataforma elevada. Però
sembla que això sigui una obra d’alta enginyeria perquè,
tot i les nombroses instàncies a l’Ajuntament i els correus
a l’alcalde, encara no s’ha fet res. 

ENRIQUE ROMERO� Mollet

Cruïlla perillosa a MolletU

VOX POPULI

Quina opinió
té sobre el 
dret dels jutges 
a fer vaga?

Rosa M.
Borràs

Cuidadora  (50) 
MOLLET DEL VALLÈS

No em sembla bé perquè són
funcionaris de l’Estat, es deuen
als ciutadans i no poden fer 
aturades.

Francisco
López

Carter (40) 
BARCELONA

Tenen raó perquè se’ls 
acumula la feina i haurien de
posar més personal per 
desenvolupar bé la seva tasca.

Juan Antonio
Amaya

Funcionari  (38) 
MOLLET DEL VALLÈS

No haurien de fer vaga perquè
fan un servei públic. Les causes
són lloables però haurien de 
reivindicar d’una altra manera.

Inma
Albarca

Administrativa (31) 
MOLLET DEL VALLÈS

Per una part, és una manera
d’aconseguir millores, però si
els judicis queden pendents,
perjudica els ciutadans. 

Olga
Sancho

Administrativa  (38) 
MOLLET DEL VALLÈS

Tenen dret a la vaga, però 
haurien de fer uns serveis 
mínims. S’hauria de millorar el
seu servei informàtic.

Dani
Hernández

Aturat (18)
MOLLET DEL VALLÈS

No haurien de poder anar 
a la vaga perquè hi ha gent 
que necessita veure els jutges 
i tenir un judici.

Text i fotos: ANNA PALOMO



L’escaquista Luis Rojas Keim, del
Club Escacs Mollet, i la patinadora
Júlia Marco Romero, del Club
Patinatge Artístic Mollet, han estat
nomenats millors esportistes molle-
tans de 2008. Ca n’Arimon acollia
divendres la 16a edició de la Nit de
l’Esport, en què diverses entitats
esportives de la ciutat van ser reco-
negudes en funció de les seves cam-
panyes la temporada passada.
Esportistes, directius, entrenadors i
altres figures relacionades amb l’es-

port de Mollet van ser presents en
l’acte, que es va iniciar després d’un
sopar multitudinari. Un cop entre-
gats els reconeixements a tots aquells
equips i esportistes campions en
l’any esportiu 2008, es van lliurar els
premis per categories, un total de 10
guardonats escollits pel jurat.

ELS MILLORS ESPORTISTES

Els grans protagonistes de la nit,
Luis Rojas i Júlia Marco, van ser els
primers en recollir el guardó. L’es-
caquista va elogiar el bon nivell
dels esportistes que pugnaven pel

títol i va admetre que “dubtava
guanyar-lo”. Campió nacional d’es-
cacs a Xile en diverses ocasions i
mestre internacional des del 1995,
Rojas explicava que un dels projec-
tes del Club d’Escacs Mollet és po-
tenciar aquest esport a la ciutat
“amb un lliga escolar amb 13
col·legis que podria començar
l’any que ve”, deia. 

Per la seva part, la patinadora del
Club Patinatge Artístic Mollet, que
ja va aconseguir el guardó en l’edi-
ció passada, entre altres campio-
nats, la temporada 2008 va ser ter-
cera classificada en el campionat

d’Espanya de patinatge, en catego-
ria infantil. Sobre el premi, Marco
apuntava que “és molt important
perquè es tracta d’un reconeixe-
ment de la teva ciutat i això sem-
pre és molt emotiu”, deia. De cara
a la temporada vinent, la patinado-
ra molletana es marca com a objec-
tiu “preparar els campionats inter-
nacionals per quedar entre les tres
primeres”.

L’alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, tancava l’acte amb un elogi a
“l’alt nivell esportiu de la ciutat”
i recalcava el seu agraïment cap a
aquelles persones i entitats implica-

des desinteressadament en projec-
tes esportius que fan que “els es-
portistes de Mollet puguin realit-
zar allò que els hi agrada”. �
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� BILLAR | QUATRE MODALITATS 

� En el segon enfrontament de la lliga de Quatre Modalitats, el Club Billar
Mollet ha sumat la primera victòria contra el Llinars per 6-2. Els parcials
van ser: a tres bandes, Hernández 9 - Gálvez 15; lliure, Alonso 83 - Justicia
22; quadre 47/2, Feliu 82 - Comas 35; a banda, Candela 50 - Elías 22. 

L’HOQUEI GUANYA EL FC BARCELONA   
PERÒ PERD CONTRA EL VILANOVA 20

EL CF MOLLET TORNA A EMPATAR   
ARA AL CAMP DEL GRAMANET B 22

EL CB MOLLET PERD CONTRA UN  
RIVAL DIRECTE PER LA PERMANÈNCIA  20

� NIT DE L’ESPORT | CA N’ARIMON ACOLLIA DIVENDRES LA 16a EDICIÓ DE L’ESDEVENIMENT

EL MOLLET SUMA EL PRIMER TRIOMF     
DE LA LLIGA EN EL PARTIT CONTRA EL LLINARS 

� MOLLET DEL VALLÈS

ALEIX TURA

Luis Rojas i Júlia Marco, els millors 

FOTO DE FAMÍLIA. Tots els guardonats al final de l’acte celebrat al complex esportiu de Ca n’Arimon � MARC GARCIA

· MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ

Luís Rojas (Club Escacs Mollet) 

· MILLOR ESPORTISTA FEMENÍ

Júlia Marco (Club Patinatge)

· EQUIPS DE BASE

Juvenil A Unió Futbol Sala 

· RECONEIXEMENT A CLUB O ENTITAT

Club Bàsquet Mollet

· RECONEIXEMENT A ESCOLA

CEIP Joan Salvat-Papasseit

· EMPRESA PATROCINADORA

Recambios Gaudí 

· PREMI INTERNACIONAL

Anna Tarrés (seleccionadora de 

l’equip espanyol de natació 

sincronitzada)

· ESPORTIVITAT ALS JOCS ESCOLARS

CEIP Montseny

· PREMI AL GEST ESPORTIU

Club Muntanyenc de Mollet

· MENCIONS ESPECIALS

Club Petanca Altaveu

Club Esportiu de Sords Mollet

Carles Ochoa Domingo

Manuel Arroyo Porras

Joan Castellón Martínez

PREMIS 2008

Els guardonats

El CB Mollet rep el guardó com a millor club i el juvenil A de la UFS Mollet, el de millor equip de base
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� F.SALA | Territ.  Cat.

� Preferent

ELS DE SÁNCHEZ SUMEN EL
TERCER EMPAT DES DEL GENER
� El Parets FS, ara cinquè, aquest
cap de setmana es desplaçarà a la
pista del Bellsport, que és vuitè de
la classificació del Grup 1.

4
4PARETS FS

LA UNIÓN-CAIXA B

DERROTA DE L’EQUIP MOLLETÀ
A LA PISTA DEL CONJUNT CUER  
�  Sorprenent resultat a casa d’un
rival, en principi, assequible. En la
propera jornada la UFS visitarà
l’IES Montserrat, segon per la cua.

2
5VILAMAJOR CFS

UFS MOLLET

ACLAPARADOR RESULTAT PER
PREPARAR LA VISITA AL CINQUÈ
� Els santfostencs dominen a pista
d’un rival directe. En la propera
jornada es desplaçaran a casa del
CE Brasil-Grèvol.

10
4TOURING CF

BARRI CAN CALET

... �

� MOLLET DEL VALLÈS. Després de la
derrota del Mollet HC contra el
Vilanova B (1-2) en el partit ajor-
nat que es va disputar el passat di-
jous, els jugadors entrenats per

Marc Comalat recuperaven les for-
ces en la darrera jornada i deixaven
el marcador del FC Barcelona B,
que jugava a casa, innèdit (0-2). 

En l’últim partit, els de Mollet
van demostrar superioritat en atac i
en defensa. A més, va ser la primera
vegada en aquesta temporada que
l’equip de Comalat no va permetre

cap encaixada a la seva porteria.
Tot i els darrers triomfs, els mo-

lletans, en 15a posició, es troben a
sis punts dels llocs que permeten
conservar la categoria. El proper
dissabte (20 h), el Mollet HC aco-
llirà l’equip de Piera, amb tres
punts per sobre dels de Comalat, al
pavelló de Riera Seca. �

2
0FC BARCELONA B

MOLLET HC

� HOQUEI | ELS DE COMALAT PERDEN CONTRA EL VILANOVA PERÒ GUANYEN EL BARÇA

Una de freda i una de calenta per
al primer equip del Mollet HC

El CB Mollet va deixar escapar dis-
sabte passat una oportunitat d’or per
agafar embranzida i sortir de la cua
de la classificació del grup C de
Lliga EBA. Els homes d’Àlex Coma
van perdre 79-82 davant el CB Valls
en un partit estrany marcat, sobre-
tot, per decisions arbitrals que van
perjudicar, clarament, els interessos
molletans. Malgrat la prepotència i
el desencert dels col·legiats, el CB
Mollet va fer uns registres d’efectivi-
tat més aviat discrets i si s’haguessin
afinat encara més els canells no cal-
dria lamentar un arbitratge que, al
principi del tercer quart, havia xiulat
18 faltes en contra dels molletans i
només 7 als visitants.

El primer quart va caure clara-
ment del costat molletà, els homes
de Coma van sortir endollats en

un pavelló ple de gom a gom, l’afi-
ció sabia de la importància del par-
tit. Al segon quart, els locals van
baixar el ritme i el Valls va aconse-
guir un parcial demolidor de 10-33.
A les acaballes del matx, els homes
d’Àlex Coma van revifar i en 7 mi-
nuts van recuperar 20 punts per
empatar el partit. Si més no, una
vegada més, el CB Mollet va deixar
escapar la victòria a l’última jugada.

Amb els ànims vulnerats l’equip
no desisteix i dissabte (19.30 h) vi-
sita l’Hormipresa Bàsquet Igualada
per intentar esgarrapar el cinquè
triomf de la temporada. “L’equip
té millor individualitat del que
hem demostrat en el que portem
de competició”, assegura el tècnic
Coma, que segueix en la recerca
del revulsiu per evitar el descens. �

� BÀSQUET | Lliga EBA L’OLESA VA DOMINAR EL PARTIT AMB POCA DIFICULTAT

Ocasió perduda
per allunyar-se
del descens

� MOLLET DEL VALLÈS

PEDRO NAVARRO

82
79CB MOLLET REC.GAUDÍ

CB VALLS FÉLIX HOTEL

CB MOLLET RECANVIS GAUDÍ: Roger Dam
(18), Àlex Arenas (11), Albert Ferrer (9), Sergi
Monròs (4) i Jordi Pons (20) - cinc inicial -
Gerard Bas (8), Àlex Sanmartin (6), Jordi
Paredes, Pau Viladomat (3) i Àlex López.
PARCIALS: 20-16 / 10-27 / 19-22 / 30-17

CISTELLES. Els locals van tenir un 56% d’efectivitat en tirs de dos�S.P.

· El Sanger és vuitè del Grup 1

de Segona després de guanyar

el Vilablareix per 81 a 72.

· El CB Parets perd per la mínima

(80-79) a la pista del Valldemia.

Els paretans es col·loquen en el

14è lloc del Grup 2 de Tercera.

LLIGA CATALANA
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� MARTORELLES. El fang va ser el
protagonista del primer Campio-
nat de Motocròs de Martorelles.
Cristian Oliva va ser el primer clas-
sificat en la categoria Open, seguit
per David Boixeda i Ramon
Salvans. Xavi Castells va guanyar
en categoria clàssica. Organitzat
per Amics Motoclub Martorelles,
la competició va comptar amb 33
participants. 

� MOTOR

El CF Mollet UE va haver de suar
per aconseguir empatar contra el
Gramanet B (1-1), que jugava a
casa. Al primer minut, els jugadors
de Santa Coloma marcaven el pri-
mer gol i, no va ser fins al 46 que
l’equip molletà se’n va apuntar un
al seu marcador. Des de la tornada
de les vacances de Nadal l’equip
entrenat per Xavi Gurri no ha su-
mat cap victòria: ha esgarrapat dos
empats i ha patit dues derrotes. 

Després de l’últim partit, els
molletans es troben en setena po-
sició. A la jornada 20, els de Gurri
s’enfrontaran al Palau-solità, que
es troba en 12a posició. �

� FUTBOL |  Territorial Preferent  A LA PROPERA JORNADA ELS DE GURRI REBRAN EL PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ELS VETERANS RECUPEREN EL BLAUGRANA
El Camp de Futbol Germans Gon-
zalvo acollia dissabte la presenta-
ció de la segona equipació dels
veterans del CF Mollet UE. El nou
vestuari, patrocinat per Comercial
Alfi, porta els colors blaugrana,
que havien identificat el club anti-

gament. L’objectiu dels veterans,
segons el seu president, Joel
Lozano, és “renovar la plantilla de
cara a la propera temporada i fit-
xar jugadors més joves”.
Actualment, l’equip està format
per 22 jugadors, el més gran dels

quals, Lozano, té 51 anys i preveu
deixar l’equip quan finalitzi la
temporada per qüestions d’edat. A
la darrera jornada, els molletans
van rebre el Viladecans en un par-
tit passat per aigua, que va acabar
amb empat a 3. �FOTO: S. DE LA PAZ

� Classificació

ELS DE CUNI DEIXEN ESCAPAR
TRES PUNTS AL MINUT 82
� En la propera jornada, els pare-
tans acolliran el Sant Feliu
Sasserra, cuer de la classificació.

3
3PALAFRUGELL CF

PARETS CF

ALBERT FEIA EL GOL DE L’HONOR
DAVANT UN POTENT LLIÇÀ
� La Molletense, en 11a posició,
visita l’Alzamora CF, sisè.

1
6LLIÇÀ D’AMUNT

MOLLETENSE UD

EL LOURDES VENÇ ELS TERCERS
DE LA SEGONA TERRITORIAL

� El Lourdes acollirà el Caldes de
Montbui, un dels cuers.

2
1LA LLAGOSTA

LOURDES UE

CLAR TRIOMF DEL MARTORELLES
DAVANT EL CUER DEL GRUP 
� Els martorellesencs es desplaça-
ran al camp del Vilamajor CF.

3
7MARTORELLES

SENTMENAT CD

... �

1
1GRAMANET B

CF MOLLET UE

CF MOLLET UE: Alberto, Marc Bellès, Frac,
Arguisuela, Joan Cuiadros, Xavi Planas, Marc
Fortuny, Manolo, Arias, Macedo i Mendieta.
GOL MOLLETÀ: Manolo (minut 46).
ÀRBITRE: Ramón Molgo.

El CF Mollet UE continua amb 
la sequera de victòries el 2009

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT

AL CIRCUIT. La trobada va comptar amb 33 participants �S. DE LA PAZ

Primer Campionat
de Motocròs de
Martorelles enfangat
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Entitat acreditada del Servei Autoempresa de la Generalitat
Núm. EA0111/0347

Coincidint amb el desè aniversari
del Museu Abelló, divendres (20h)
s’inaugurarà l’exposició El Mollet
d’Abelló, un recull de 76 quadres
de paisatges molletans que repas-
sen la relació del mestre amb la
ciutat. La mort d’Abelló el 25 de
desembre han dotat aquesta mostra
d’un sentit d’homenatge pòstum al
pintor i col·leccionista.

L’itinerari de l’exposició, que es
podrà veure fins al 10 de maig, es
convertirà en un passeig per Mollet
i la seva evolució, així com també
de la de l’obra de l’artista, des d’u-
na època més figurativa, amb la lí-
nia com a protagonista, fins als
quadres on el color és allò que més
destaca i el gruix de l’oli dóna for-
ma als personatges i al paisatge. 

Entre els quadres, provinents del
fons del Museu, de col·leccionis-
tes, d’alguna galeria i sobretot de
particulars, també es podran veure

espais i locals històrics de Mollet,
com algunes masies ja desaparegu-
des, el cafè Marfà, els billars del
Regino i l’Ateneu, així com perso-
natges populars, com la Garriganga
i el camàlic de l’estació.

A la inauguració hi assistiran l’al-

calde, Josep Monràs, el president
delegat de l’Àrea de Cultura de la
Diputació, José Manuel González,
el regidor de Cultura, Dani Novo,
les filles del mestre Abelló, Marta i
Maria del Mar, i la gerent del Mu-
seu, Pepa Ventura. �

� ART | S’INAUGURA LA MOSTRA SOBRE LA VINCULACIÓ DEL CREADOR I LA CIUTAT

‘BARRERES’. Abelló pintava l’estació de Mollet-Sant Fost �MUSEU ABELLÓ
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LA JOVE ALBA RIHE MOSTRA   
LES SEVES IL·LUSTRACIONS A LA BOMBETA

� ART | ‘UNHEIMLICH’, A PARTIR DE DIVENDRES

� Divendres (21h), La Bombeta acollirà la inauguració de la
mostra d’Alba Rihe, Unheimlich. Es tracta d’una exposició
d’il·lustració de figures monstruoses dibuixades per aquesta jove
estudiant de Belles Arts de les Franqueses del Vallès. CULTURA

Mollet i Abelló, un
homenatge recíproc
� MOLLET DEL VALLÈS

MONTSE ERAS

� MOLLET. La Biblioteca de Can
Mulà va rebre 51.988 visites l’any
passat, un 5% més que el 2007, i
ha realitzat 1.125 carnets nous.
També han augmentat un 7,7%
els préstecs que s’han fet, i el fons
documental ha crescut un 11,3%,
de manera que inclou 44.835 ele-
ments. Pel que fa a altres serveis de
l’equipament, el Wi-Fi ha passat
de 947 usos l’any 2007 a 1.799 el

2008. Relacionat també amb les
noves tecnologies, continua aug-
mentant l’ús d’Internet, que ha
pujat un 21%, 10.308 usuaris.

Durant l’any 2008, Can Mulà
va incrementar els dies de servei,
ja que la biblioteca va obrir 268
dies, 15 més que l’any anterior, tot
ampliant l’horari en les èpoques
de vacances estiuenques i de Na-
dal. �

Els préstecs fets per la
Biblioteca creixen el 7,7%

� EQUIPAMENTS | GAIREBÉ 52.000 VISITES EL 2008

� MOLLET. El cap de setmana a La Bombeta estarà dedicat íntegrament a la
música. D’una banda, diumenge, la banda gironina Césaree presentarà la
seva proposta, que es mou entre King Crimson i Pink Floyd, tot passant
per Tool i The Mars Volta i emparentada amb el cabaret. El concert, gra-
tuït, començarà a les 19.30 h. D’altra banda, dissabte a la mateixa hora, el
local acollirà una sessió d’estàndards de jazz, a càrrec d’Alejandro Delga-
do (saxo), Vicenç Mas (baix), Oriol Pujol (teclats), Carles Garcia (bateria)
i Oriol Palau (guitarra). �

La Bombeta rep diumenge
els gironins Césaree

� MÚSICA | DISSABTE, TAMBÉ CONCERT

� LITERATURA | PRESENTACIÓ DE ‘MAREAS MOVEDIZAS’

� La molletana Alícia Martínez
presentarà dimarts, a la sala Àmbit
Cultural d’El Corte Inglés del Por-
tal de l’Àngel (Barcelona), el poe-
mari Mareas Movedizas. A l’acte

(19 h) hi col·laboraran la soprano
Rosa Ruiz i el contrabaixista Jesús
Rodero. El pròleg del llibre ha
anat a càrrec del director de cine-
ma Juanma Bajo Ulloa. �

Alícia Martínez, en clau poètica
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Després de l’èxit de l’obra Per-Ver-
sions, els actors Pep Cruz, Noël
Olivé i Jordi Coromina van decidir
no abandonar el projecte que els
havia unit i impulsar el segon es-
pectacle de la companyia, que s’ha
batejat amb el mateix nom que el
seu primer muntatge.

D’aquí neix Còmica vida, un
text escrit pel director de Dagoll
Dagom, Joan Lluís Bozzo, que re-
lata un triangle amorós emmarcat
en el món teatral. L’obra parteix
d’un llibre de narracions que Boz-
zo va publicar el 2001, Còmica tri-
bu, i sobre el qual Cruz li va dema-
nar l’adaptació a escena. L’argu-
ment presenta els protagonistes en
un petit poble de muntanya, en el

qual la Lara (Olivé) i el Paco
(Cruz), un popular actor de televi-
sió, passen les vacances d’estiu. La
parella fa amistat amb l’Eloi (Co-
romina), un guàrdia municipal di-
rector del grup de teatre amateur
del municipi. L’Eloi i la Lara ini-
cien una relació amorosa d’esque-
nes al Paco. Tot plegat s’anirà em-
bolicant, de manera que el text, no
només parla del teatre, sinó també
de “persones molt soles i fràgils
que intenten surar enmig dels
embats de l’existència, de l’ambi-
ció que devora els artistes, de la
insatisfacció personal, del diàleg
problemàtic entre camp i ciutat, i
de tantes altres coses”, explica el
mateix Bozzo. �

� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

Per-Versions
torna amb un
triangle amorós

“Vingut de no se sap on... arriba
el passonauta... Aquest somnia-
truites que se les rumia totes a
veure quina una en pot fer per fer
riure”. Aquest personatge està in-
terpretat per Marcel Gros a Inven-
tari, el seu darrer muntatge, que es
podrà veure a Can Rajoler, de la
mà de Rialles Parets. La nova pro-
ducció del clown de Manresa ha
estat premiada a la darrera edició
de la Mostra d’Igualada, com a mi-
llor espectacle, al ser el muntatge
més votat pel públic. �

El pallasso Marcel
Gros fa ‘Inventari’

� ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR

� CINEMA

DISSABTE 7 de febrer · 21 h 

Can Gomà · De 6 a 12 euros

DIUMENGE 8 de febrer · 18 h 

Can Rajoler · 7 euros (socis gratuït)

Dani Pérez torna
amb ‘Los ángeles 
no tienen hélices’

� PARETS DEL VALLÈS. El Cafè Teatre
de Can Butjosa ha programat per a
aquest dissabte (22.30) el cinquè
muntatge de la carrera del mono-
loguista Dani Pérez. Es tracta de
Los ángeles no tienen hélices, pro-
bablement el treball més personal
de l’actor, que beu dels seus re-
cords per transformar com per art
de màgia les seves vivències en hu-
mor. A dalt d’un escenari buit, Da-
ni Pérez explica històries i inquie-
tuds amb què tothom s’hi pot
sentir identificat. Tot i que l’espec-
tacle ja s’ha pogut veure al munici-
pi, les entrades estan esgotades.

� TEATRE | ‘CÒMICA VIDA’ ESTÀ DIRIGIDA PER PEP CRUZ I ESCRITA PER JOAN LLUÍS BOZZO

� PARETS DEL VALLÈS. Can Rajoler acollia diumenge la posada en 
escena del text del jove dramaturg Esteve Soler, Contra el progrés, 
una comèdia corrossiva que qüestiona el sistema capitalista i la societat
actual. Xavi Idàñez, Txell Botey i Dani Arrebola van interpretar el
muntatge, que inclou set històries sobre la quotidianitat.�SÍLVIA DE LA PAZ

Les contradiccions del progrésU

Bucarest, la memòria perduda, el
film que Albert Solé dedica al seu
pare, el molletà Jordi Solé Tura,
ha estat el guanyador del Goya a
la millor pel·lícula documental de
2008. El treball recorda també les
800.000 famílies que conviuen
amb malalts d’Alzheimer, la ma-
laltia que pateix el polític, que va
ser empresonat a l’època franquis-
ta, que va ser catedràtic de Dret,
redactor de la Constitució, Sena-
dor i veu de Ràdio Pirenaica des
de la clandestinitat. 

Bucarest es presentava l’any pas-
sat al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) i al
Teatre Municipal de Can Gomà
de Mollet. �

El documental
sobre la vida de
Jordi Solé Tura
s’endú el Goya
� MOLLET DEL VALLÈS

CONTRAPUNT 

� PARETS DEL VALLÈS

CONTRAPUNT / M. ERAS

EL CLOWN. Marcel Gros �M.G.
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JOSEP MANUEL CHICO PRATS

Obra d’art inclosa en el catàleg de la
COL·LECCIÓ GARRETA-ROVIRA

c/ Berenguer III, 8
Tel. 93 570 60 62

Horari de visites: de 17 a 20 h
(concertades prèviament) 

RACÓ D’ART

Pintor i gravador, Josep Ma-
nuel Chico Prats va rebre la se-
va primera formació a la Llotja
de Barcelona. Posteriorment,
va estudiar a l’acadèmia Sant
Carles de València i també a
Madrid. Va viatjar a París per
practicar la tècnica de l’aigua-
fort, que consisteix en una mo-
dalitat de gravat al buit, en la
qual la tinta es diposita a les
parts buidades. A la capital
francesa també va utilitzar el
monotip, que es tracta de la
impressió d’una obra pintada
sobre la planxa i constitueix
una peça única. En pintura, va
sentir l’impacte de l’impressio-
nisme. 

Va celebrar la seva primera
exposició pictòrica a Barcelo-
na. Més tard, va mostrar la se-

va col·lecció a Madrid, Castelló
i Palma de Mallorca. Per mo-
tius familiars, es va traslladar a
Eivissa, on es va sentir total-
ment atret per la lluminositat
del paisatge de l’illa, a la qual

va dedicar, des de llavors, la
gran part de la seva obra artís-
tica, tot i que també va pintar
indrets de Catalunya i de Ve-
nècia. Va ser premiat a l’Expo-
sició Nacional de Belles Arts de
Barcelona al 1944. �

DESCANSANT A L’OMBRA (1974)
Josep Manuel Chico Prats (Barcelona, 1916-2006)

Pintor i gravador, va
cultivar les tècniques
de l’aiguafort
i del monotip

� NATURA I El Casal Cultural ha suspès la Festa de l’Arbre, programada per diumengeGARBUIX 28DV, 6 FEBRER 2009contrapunt

El Circ Raluy porta les seves
acrobàcies a Martorelles

� INFANTIL | LES CARPES S’INSTAL·LARAN A L’ESPLANADA DE LA MASIA DE CARRANCÀ

El Circ Raluy acampa fins dilluns
a l’esplanada de la Masia de Ca-
rrancà per mostrar el seu especta-
cle Homenatge al circ Olympia. La
família Raluy, acompanyada pels
Dalton, Niedziela, Fabricio, San-
dro, Cat, Monti, Duglas Gerling,
William i Jean Cristophe, oferirà
les seves actuacions, que s’emmar-
quen en un estil clàssic, i que in-
clouen números de pallassos, acro-
bàtes, humoristes i malabarises.
Reconeguts amb la Creu de Sant
Jordi 2006, entre d’altres guardons,
els Raluy porten viatjant de muni-
cipi en municipi des dels anys 70. 

La seva peculiaritat és la col·lec-
ció de carruatges antics que els
acompanyen i que converteixen el

Raluy en el primer circ museu de
tot el món.

Les sessions a Martorelles seran

a les 18.30 h, els dies feiners; a les
17 h i a les 19.15 h, dissabte; i a les
12 h i a les 17 h, diumenge. �

� MARTORELLES

CONTRAPUNT / A.P.

Entre altres guardons, el seu muntatge va rebre la Creu de Sant Jordi el 2006

EN ESCENA. L’espectacle inclou acrobàcies �ARXIU

� MARTORELLES. Dilluns s’obren les
inscripcions per al Concurs de car-
rosses, comparses i disfresses del
Carnaval de Martorelles, que se ce-
lebrarà dissabte 28 de febrer. Per tal
de col·laborar amb les despeses,
l’Ajuntament col·laborarà amb 100
euros per a cada carrossa si més del
50% dels participants són empadro-
nats al municipi i, 70 euros, si són
de fora. Per a les comparses, el con-
sistori donarà una ajuda de 60 eu-

ros als locals i 50, als foranis. El ter-
mini per apuntar-se a la categoria
de comparses i carrosses acaba el
25 de febrer. Els interessats en dis-
fressar-se es podran inscriure fins a
mitja hora abans de la rua.

Pel que fa als premis, les millors
comparses i carrosses s’emportaran
400 euros cadascuna; la segona
classificació serà de 200 euros; i la
tercera, de 100 euros. Les disfres-
ses també seran guardonades. �

Martorelles premiarà amb
400 euros la millor carrossa

� CARNAVAL | EL CONCURS SERÀ EL 28 DE FEBRER � POPULAR

� PARETS. L’Ajuntament retornarà
els diners del tiquet de la 12a Cal-
çotada popular, celebrada dissab-
te, a totes les persones que, a causa
de la pluja, no van poder assistir-hi
i encara conserven el tiquet. L’or-
ganització ha decidit reemborsar
els diners, tot i que els voluntaris
del casal Can Butjosa van repartir
la meitat dels àpats. Pel que fa a les
exhibicions, aquestes es van fer so-
ta cobert.

L’Ajuntament torna
els diners de la 12a
Calçotada de Parets
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Dra.
MONTSERRAT TORNER

Homeopatia
i Acupuntura

Adults i Nens
HORES CONVINGUDES

Rambla Balmes, 7, 2º-2ª · Mollet
Tel. 93 570 08 82

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

UNA SESSIÓ DE MASSATGE PREPARA LA MUSCULATURA per afrontar l'es-
très, l'esforç físic continuat, la fatiga muscular, prevenir i combatre les
contractures així com les lesions tant esportives com les del dia a dia;
alleuja i relaxa el dolor muscular a més de millorar i beneficiar la circula-
ció sanguínia i linfática. Les contractures són la causa més comuna del
dolor muscular podent estar originades per diverses causes, sent aquestes

de fàcil prevenció mit-
jançant una educació
postural adequada, una
correcta manipulació de
càrregues, exercicis de
estiraments i sessions de
tècniques manuals de
massatge. 

No obstant això, l'estrès,
l'esforç físic continuat,
etc. pot provocar estats
de tensió on poden apa-
rèixer contractures, sent

en aquest cas molt recomanable les sessions de tècniques manuals de mas-
satge. Anar al massatgista periòdicament, ens reconfortarà física i psíqui-
cament, ens ajudarà a prevenir estats de tensió i fatiga muscular i a més
millorarà el dolor derivat de problemes musculars o articulars. �

JOSÉ MORENO

Per què és important el massatge?

Massatgista terapèutic - CONSULTES MÈDIQUES SANTA PERPÈTUA

MASSATGES TERAPÈUTICS

Av. Barcelona, 2, esc. B, 1r A · SANTA PERPÈTUA � 93 574 43 98

Ajudes econòmiques per a 
instal·lacions d’energies renovables

ENERGIES NETES

Av. Gaudí, 14 B · MOLLET · � 93 544 54 80 · www.solarvalles.es

ROGER LLORENS
Tècnic d’energies renovables

ÉS MOLTA LA GENT INTERESSADA EN INSTAL·LAR ENERGIES RENOVABLES
(Energia solar tèrmica i fotovoltaica aïllada, Biomassa, etc.) per habitatges
o negocis. Aquestes instal·lacions ajuden a reduir no només les emissions
de CO2 a l'atmosfera, sinó que també redueixen el consum habitual de
combustible, fent-nos menys vulnerables a qualsevol pujada en els preus
del Gas, Gasoil, electricitat. Aquest interès en alguns casos es veu apagat
al veure el cost final d'aquest tipus d'instal·lacions. A fi de promoure-les i
ajudar a l'usuari, els organismes oficials posen al nostre abast un seguit
d'ajudes econòmiques en forma de subvencions i crèdits tous. L’ICAEN
ofereix línies de finançament especial per a projectes d'estalvi i eficiència
energètica i energies renovables (www.gencat.cat/icaen/) juntament amb
les següent entitats bancàries: Caixa Catalunya, BBVA, Sabadell Atlántico,
La Caixa, Caixa Penedès, Santander. Disposen d'una línia de finançament
especial per a projectes d'estalvi i eficiència energètica tant per a particu-
lars com per a empreses, tan privades com públiques, i amb un límit de
finançament de 60.000€ i 500.000€ respectivament. Aquest finançament
no inclou l'IVA ni altres tipus d'impostos.
A aquest finançament no s'apliquen comissions, terminis fins a 10 anys,
interessos des de Euribor +1 fins Euribor +1,5. 

Subvencions per a la realització d'instal·lacions d'energies renova-
bles
L'ICAEN anualment habilita una línia de subvencions per a la realització
d'instal·lacions d'energies renovables, també aplicables a particulars i
empreses privades i públiques. Depenent del tipus d'instal·lació (Solar
Tèrmica, Solar Fotovoltaica aïllada, Biomassa...) i usuari (particular o
empresa) el percentatge de la subvenció d'aquesta variarà.

Orientativament en l'any 2008:
Instal·lacions solars tèrmiques: 812 euros/m2.
Instal·lacions solar Fotovoltaica Aïllada: Fins 40%.
Instal·lacions de Biomassa Llenyosa: Fins 600€/kW instal·lat.
Es preveu una crisi energètica entre el 2010 i el 2012 ara és l’oportunitat
per anticipar-se a les properes crisis que s'esdevenen al futur. �
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PER MENJAR

Ingredients

(per a 2 perso-

nes) 

- 2 cuixes de

pollastre

- suc de llimona

- cuscús

- 1/2 l de brou

de gallina

- "xarmela"

- confit de pan-

ses

Per a la "xarme-

la":

- canyella en

pols

- comí

- gingebre

- safrà

- pebre negre

- all

- julivert

Per al confit de

panses:

- 1 ceba grossa

- panses de

Corint

- sucre

- canyella

�
INGREDIENTS

CUSCÚS DE POLLASTRE

Netegem el pollastre. Hi posem una mica de suc de llimona.
Després hi passem una mica d'aigua. Tallem la ceba i salem el
pollastre. Oli a la cassola i hi dauren la ceba. Preparem la "xar-
mela" amb all, julivert i oli. Canyella amb pols, comí, una mica
de gingebre, un polsim de safrà i de pebre. Ho batem tot i ho
estenem damunt del pollastre. Posem el pollastre a la cassola.
Mentrestant, rentem el cuscús perquè s'hidrati. Colem l'aigua
i l'amanim amb oli d'oliva. Posem el pollastre a la cassola amb
tota la glaça de la paella. Hi aboquem a sobre el brou, amb
una mica de sal. Posem la cuscussera al damunt de la cassola
on hi ha el pollastre i hi afegim el cuscús. Quan arrenqui el
bull el pollastre, l'hi tindrem cinc minuts més. Refresquem el
cuscús amb una mica d'aigua. Ho remenem una mica; més sal,
i ja el podrem tornar a posar a la cuscussera. I cinc minuts més.
A part, hem confitat ceba en un cassó amb aigua i sucre. Hi
posem canyella i unes panses de Corint. I ho deixem fer a foc
lent remenant-t'ho tot de tant en tant. �

L’APARADOR

Electrodomèstics Carretero amplia les instal·lacions 
Anselm Clavé, 11 (davant Pla de les Pruneres) · T- 93 570 90 30 · MOLLET DEL VALLÈS

Les noves instal·lacions han permès doblar l’espai d’exposició �M.G.

Dissabte passat, 31 de gener, Electrodo-
mèstics Carretero, vinculat al grup Activa
(www.activahogar.com), estrenava l’am-
pliació i renovació de les seves instal·la-
cions. La firma, amb tres dècades d’expe-
riència en el sector a Montcada i Reixac i
establerta a Mollet fa uns 12 anys, ha
doblat la seva superfície d’exposició, ara
de 190 metres quadrats. Segons la Cristina, responsable de
la botiga, l’ampliació respon a la voluntat “d’oferir un
millor servei als clients amb un espai d’exposició més

diafan i complert”.   Allà hi troba-
reu electrodomèstics de línia blan-
ca i marró de les principals mar-
ques i als millors preus. L’horari
comercial de l’establiment és de
10 a 13.30h i de 17 a 20.30h, de
dilluns a dissabte. Com a promo-
ció especial, aquests dies

Electrodomèstics Carretero ofereix la possibilitat d’efectuar
ara les compres i no començar a pagar-les fins al març de
2009 (en cinc mensualitats). 

Dissabte l’establiment,
que duu 12 anys a Mollet
inaugurava l’ampliació i
renovació del seu local
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��

Cartellera del 5  al 13 de febrer

CINES MONTCADA

Bolt Horari: 16.15

Siete almas Horari: 18.00-20.15-22.30-0.45

Madagascar 2 Horari: 16.00 

Valkyria Horari: 16.45-19.15-22.00-0.30 

Revolutionary Road Horari: 17.00-19.45-22.15-0.40

LA RESTA DE LA CARTELLERA

Les sessions golfes només es projectaran la matinada de dissabte a diumenge

Próximament: Push, La pantera rosa, Gran Torino, Mas
allá de los sueños, Los abrazos rotos

NOVETATS

=

MOLLET

06. ROVIROSA S. Berenguer III, 66
07. SÁNCHEZ. Sant Ramon, 55
08. SATORRES. Av. Llibertat, 36
09. TUGAS. Plaça Catalunya, 1
10. VILASECA. Jaume I, 87
11. AMADÓ. Prat de la Riba, 17
12. BARBERO. Gaietà Vínzia, 66

FARMÀCIES DE TORN

PARETS
06-12. ISERN. Av. Cataluny, 82

SANT FOST
07. N. IGLESIAS. c. Barcelona, 84

MARTORELLES
08. C. HOLGUERA. c. Nou, 4

Emilia López Aguilera (Parets) 86 anys 27/01/09
Vicente Lozano Gallardo (Mollet) 82 anys 29/01/09
Isidro Tor Coll (Parets) 80 anys 31/01/09
Jorge Roca Guasch (Parets) 79 anys 31/01/09
Carlos Lorente Salabert (Mollet) 76 anys 01/02/09
Antonio Rosa Ortega (Mollet) 80 anys 02/02/09

Dades facilitades per la Funerària Monserdà

ET CONVIDEM 
AL CINEMA

Envia’ns un mail a contrapunt@contrapunt.cat amb nom,
cognoms i DNI i participa en el sorteig de 2 ENTRADES
PER A DUES PERSONES als cines de Montcada.

ELS GUANYADORS D’AQUESTA SETMANA
SÓN: AINA GALBANY SERRA i
MONTSERRAT GONZALEZ DIEZ
Els afortunats podran recollir les entrades presentant el DNI a la

taquilla del cinema: C.C. EL PUNT DE MONTCADA. c. Verdi, n. 2-4,
MONTCADA I REIXAC. Les entrades tindran validesa durant 15 dies
a comptar de la data de la seva publicació.

Màx. Mín. * Temp. * Pressió Pluja       Cop màx. vent

DIJOUS, 29 13ºC 4ºC 12ºC 1.015 hPa - 24 km/h SE

DIVENDRES, 30 14ºC 9ºC 13ºC 1.013 hPa        - 18 km/h WNW

DISSABTE, 31 12ºC 11ºC 11ºC 1.002 hPa         32 l/m2 32 km/h ESE

DIUMENGE, 1 12ºC 9ºC 10ºC 995 hPa 15 l/m2 18 km/h SSW

DILLUNS, 2 12ºC 7ºC 11ºC 993 hPa 7 l/m2 18 km/h NNE

DIMARTS, 3            12ºC 8ºC 10ºC 1.001 hPa 13 l/m2 19 km/h W

DIMECRES, 4 16ºC 3ºC 12ºC 999 hPa - 32 km/h NW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo. de Mollet (Est. de França)

Hi haurà una baixada de
temperatures i possibilitat
de ruixats dispersos, sobre-
tot a la tarda. S’espera vent
moderat provinent del
nord-oest.

El vent de Mestral (NW)
s’intensificarà, i injectarà
més aire fred. Es mantindrà
un cel variable, amb esto-
nes de sol i alguns núvols,
sense descartar ruixats.

El vent, que bufarà amb
força a primera hora, anirà
perdent força, i acabarà dei-
xant el cel serè o gairebé
serè. Les temperatures seran
estables.

Previsió per al cap de setmana

DIVENDRES 6 DISSABTE 7

� La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

DIUMENGE 8

Masia Can Jornet Xic, afores s/n
08104 GALLECS (Mollet del Vallès) 

T. 93 544 53 97 / www.parcgallecs.cat

Menja sa.

Vine a l’Agrobotiga

de Gallecs!

EL TEMPS
per Felip Comas

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Àlex Àvila García (Martorelles) 21/01/09
Nicolàs Oliver Bordonaba (La Llagosta) 26/01/09
María Martínez del Moral (Mollet) 26/01/09
David Borràs Campos (Sant Fost) 27/01/09
Ada Ramos Fuster (Mollet) 28/01/09
Laia Salas Bof (Mollet) 29/01/09

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

AGENDA
Si voleu fer constar les vostres activitats 
en aquesta secció: agenda@contrapunt.cat 
o bé fax: 93 579 33 88

EL CIRC RALUY ACAMPA 
A L’ESPLANADA DE LA
MASIA DE CAN CARRANCÀ 
DES DE DIJOUS  Pàg. 28

El curioso caso de Benjamin
Button Drama Durada: 159 min.
Horari: 18.00-21.00 (de dilluns a dijous)
16.00-19.00-22.00 (la resta de la setma-

na). De: David Fincher Amb: Brad Pitt

Un chihuahua en Beverly Hills
Comèdia Durada: 91 min. Horari:
16.30-18.30-20.30-22.30-0.30. De: Raja
Gosnell Amb: Piper Perabo, Drew

Barrymore, Manolo Cardona, Jamie Lee Curtis

La semilla del mal Terror Durada:
87 min. Horari: 18.15-20.15-22.15-0.15.
De: David S. Goyer Amb: Odette
Yustman, Gary Oldman, Meagan Good,

Cam Gigandet, James Remar, Jane Alexander

MOLLET

PARETS

Divendres, 6

· INAUGURACIÓ. 20 h. Mos-

tra El Mollet d’Abelló. Mu-

seu Abelló.

· INAUGURACIÓ. 21 h. Expo-

sició d’Alba Rihe. La Bombe-

ta.

Dissabte, 7

· AUDICIÓ MUSICAL. 11 h.

Concert a Marata, de la Ca-

pella de Música Santa Maria.

Biblioteca Can Mulà. 

· II PLA ESTRATÈGIC. 10 h.

Jornada participativa. GIRO

(Rambla Pompeu Fabra,1)

· INFANTIL. 12 h. L’hora del

conte: conte per la pau, a cà-

rrec de Mon Mas i Laura Ro-

dríguez. També es farà un

taller de fabricació d’avions

de paper amb missatges de

pau. Biblioteca Can Mulà.

· CONCERT. 19.30 h. VAO

jazz trio. La Bombeta.

· TEATRE. 21 h. Còmica Vida,

a càrrec de la Companyia Per-

versions. Teatre Can Mulà.

· BALL.  22.30 h. Amb el duo

Sergi i Betty. Mercat Vell.

Diumenge, 8

· ESQUÍ DE MUNTANYA.  7 h.

MOLLET

· MOSTRA. Kaf’ak, de Pere

Vilardebó. Centre cívic Can

Borrell. Fins al 20 de febrer.

· FOTOGRAFIA. Concurs de

Sant Vicenç 2008. La Marine-

ta. Fins al 23 de febrer.

· PINTURA. El principio del

fin de Lola Corrales. CIRD Jo-

ana Barcala. Fins al 25 de fe-

brer.

· PINTURA. Els bombardejos

a Mollet del Vallès, organit-

zat pel Centre d’Estudis Mo-

lletans. Biblioteca Can Mulà.

Fins al 28 de febrer.

· IL·LUSTRACIÓ. 25 argu-

ments per la pau. Can Panti-

quet. Fins al 13 de febrer.

· APARADOR. FerranElOtro a

Maria Ramió / jo a Maria /

ElOtro a mia / ferranElOtro a

miapròpia / apropiació de

miapròpia. Museu Abelló.

Fins al 15 de febrer.

· MOSTRA. Després de l’E-

SO... què? L’Era. Fins al 10 de

febrer.

· MOSTRA. Educació, Munici-

pis i República. La Marineta.

Fins al 4 al 28 de febrer.

· MOSTRA. El Mollet d’Abe-

lló. Museu Joan Abelló. Fins

al 10 de maig.

SANT FOST

· CERÀMICA. Mostra de l’An-

tic Grup de ceràmica de Sant

Fost. L’Ateneu. Fins al 13 de

febrer.

MARTORELLES

Dissabte, 7

· TAULA RODONA. 19 h.

Parlem de drogues, com a

cloenda de la mostra A tota

pastilla. Casal d’avis La

Masia.

Divendres, 6

· INFANTIL. 18 h. L’hora del

conte. Can Butjosa. 

Dissabte, 7

· TEATRE. 22.30 h. Los ánge-

les no tienen hélices, a càrrec

de Dani Pérez. Teatre Can

Butjosa.

Diumenge, 8

· ESPECTACLE INFANTIL. 18

h. Inventari, a càrrec de la

companyia Marcel Gros. Tea-

tre Can Rajoler.  

Al Pedró dels Quatre Batlles

(Port del Comte). Activitat

organitzada pel Club Mun-

tanyenc. Sortida des del Pla

de les Pruneres.

· EXCURSIÓ.  8 h. A Sant Llo-

renç d’Amunt des de La Ba-

rata. Organitza el Club Mun-

tanyenc. Sortida des del Pla

de les Pruneres.

· CONCERT. 19.30 h. Césaree.

La Bombeta.

Dimarts, 10

· CLUB DE LECTURA.  19 h. La

pell freda, d’Albert Sánchez

Piñol. Biblioteca Can Mulà.

EXPOSICIONS

Dissabte, 7

· DEIXALLERIA MÒBIL. De 9 a

13 h. Davant el Pavelló 2.

Dijous, 12

· XERRADA. 19 h. Les rela-

cions de dependència, a cà-

rrec de Nora Carunchino. La

Placeta de l’Ateneu.

SANT FOST

Dimarts, 10

· INFANTIL. 18.30 h. L’hora

del conte, a càrrec de Mon

Mas. Biblioteca Can Rajoler. 

· ESCRIPTURA. 19 h. Taller de

poesia, a càrrec de Sílvia Llo-

rente. Biblioteca Can Rajoler.
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A-fer-s Exteriors   per FerARA FA CINC ANYS...

6 de febrer de 2004 (núm.136)
Mollet tenia un dèficit de 1.650
places d’aparcament, respecte a
un parc mòbil molletà que va
arribar als 26.489 vehicles al
2003, segons el padró municipal.

–Per què vas decidir anar al programa?
–Fa dos anys, quan va morir el meu pare.
Tant ell com la meva mare sempre em
deien que anés a Saber y Ganar. També
vaig apuntar la meva dona. 
–Vau coincidir?
–Sí, no havia passat mai abans. Vam estar
junts un programa, a ella la van eliminar.
–Tu vas aguantar més?
–Nou programes, tot i que em costava con-
centrar-me. Des de casa és més senzill res-

pondre, el concurs sembla més fàcil. 
–Deu anar tot molt ràpid?
–En un dia graven sis programes.    
–Ets químic i apassionat per la cultura?
–No entenc els mons tancats, la ciència ha
sortit de les humanitats. A l’edat medieval,
la gent sabia de moltes coses. Hi ha temps
per a tot.
–Llegeixes molt?
–Un llibre cada setmana. M’agrada tot allò
que és art.
–Et sents un bitxo rar?
–Visc igual que tothom, també m’agrada
el futbol i prendre copes. Però en comptes
de mirar la tele dedico el temps lliure a lle-
gir o a escoltar música. Els films, m’agrada
veure’ls al cinema, tot i que els actuals no
em donen tant plaer com la literatura.

� PER: ESTEVE GIRALT

Aficionat a la literatura i a l’art, ha sobreviscut
nou programes al concurs Saber y Ganar de La 2.

Isidre Oller

Els concursos,
a casa, semblen
més fàcils

EN ESSÈNCIA

� LA DADA

44.835
� Aquest número correspon als
llibres i altres documents de què
disposa el fons de la Biblioteca de
Can Mulà per fer préstecs. 24

� LA FRASE

� FRANCISCO MOYA, president del
comitè d’empresa de Zanini. Aquesta
setmana els treballadors i la direcció
de la companyia signaven l’acord de

les condicions de l’ERO. 15

� LA CURIOSITAT

Goya desaparegut

� No tot van ser alegries per a
Albert Solé la nit dels Goya.
Durant la festa posterior a la gala
de lliurament, el seu guardó va ser
robat. Al dia següent un crític de
cinema a l’atur, el va retornar a la
redacció del diari El Mundo. 26

� EL WEB

www.per-versions.com

� Aquest és el web de la compan-
yia teatral Per-Versions, formada
per Pep Cruz, Noël Olivé i Jordi
Corominas, que portarà dissabte
la seva obra Còmica Vida al teatre
de Can Gomà. 26

No és per posar una 
matrícula d’honor, però
l’acord és millor que a
d’altres empreses

“


